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EDITORIAL

Milí priatelia, 

aktuálne vydanie akademického periodika Acta Missiologica je veľmi špeciálne, a to hneď 
z niekoľkých dôležitých dôvodov. Prvým je skutočnosť, že je vydávané pri príležitosti konania 
unikátnej medzinárodnej misiologickej konferencie s názvom Znamenia čias pre misie v sú-
časnosti práve na pôde katedry misiológie VŠZSP sv. Alžbety dňa 17. októbra 2016. Vrátane 
príťažlivosti jej obsahu je zaujímavá vzácnymi zahraničnými hosťami a  jej výnimočnosť vy-
zdvihuje taktiež fakt, že takto koncipovaná konferencia z misiologickej oblasti sa na území Slo-
venska koná po prvýkrát. Pre naše akademické periodikum je teda veľkou cťou mať možnosť 
prispieť k tejto udalosti aj svojím vydaním. Ďalšie dôvody špeciálnosti tohto vydania sa týkajú už 
samotného akademického periodika Acta Missiologica. Tešíme sa, že môžeme v našej redakč-
nej a vedeckej rade privítať nových a vzácnych členov, odborníkov pôsobiacich v zahraničí 
i na území Slovenska. Rovnako máme veľkú radosť aj z toho, že naše akademické periodikum 
nastúpilo na ofi ciálnu cestu indexovania do časopiseckých databáz. Je to preň krok zásadného 
významu, ktorý ho smeruje k väčšiemu progresu a rozvoju. Zároveň je to pre nás všetkých 
členov redakčnej rady veľká česť a zodpovednosť zaväzujúca k tomu, aby akademické periodi-
kum Acta Missiologica splnilo svoje zámery a poslanie, ktoré si vytýčilo a bude sa usilovať etab-
lovať. Tým poslaním je, ako môžeme vidieť vo vynovených prvkoch tiráže časopisu, vytvoriť 
medzinárodnú platformu pre odborníkov pôsobiacich v oblasti kresťanskej misie a misiológie, 
charitatívnej, sociálnej a humanitárno-rozvojovej práce na teoretickej, bádateľskej i aplikačnej 
úrovni. A publikovať čo najširšie spektrum zaujímavých odborných článkov relevantných pre 
vzdelávanie určené predovšetkým pre pomáhajúce profesie v zmienených oblastiach. Svojimi 
zaujímavými článkami a bádaním tomuto poslaniu učinilo zadosť aj aktuálne vydanie Acta 
Missiologica. Ich obsah otvára nová rubrika pod názvom Odborné články. 

Koncepciami teológie kresťanskej misie, ich kľúčovými a zaujímavými prvkami relevantný-
mi aj pre súčasnú dobu sa zaoberá už veľké množstvo prác z  misiologickej oblasti. Príspevok 
autora Pavla Bargára v stručnosti predstavuje dve dôležité koncepcie teológie misie obsiah-
nuté vo významných misiologických dielach. Prvým je dielo misionára a misiológa Davida J. 
Boscha: Dynamika kresťanskej misie: Dejiny a budúcnosť misijných modelov. Na toto dielo 
nadväzujú americkí misiológovia a misionári Stephen B. Bevans a Roger P. Schroeder dielom 
Konštanty v kontexte: Teológia misie pre dnešnú dobu. Hoci každé z uvedených diel využíva 
odlišný prístup k téme, hlavný cieľ je rovnaký. Obidve sa snažia podať takú koncepciu teo-
lógie misie, ktorá zohľadňuje jej mnohotvárnosť a relevantnosť v súčasnosti. Nemožno im 
odoprieť ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pri bádaní nielen v oblasti kresťanskej misiológie 
vo všeobecnosti, ale predovšetkým v oblasti skúmania významných koncepcií teológie misie. 
Príspevok s názvom Koncepcie teológie misie relevantné pre súčasnú dobu vo významných 
misiologických dielach preto skúma špecifi cké prvky oboch diel a snaží sa taktiež nájsť odpo-
vede na otázky, aké dôvody viedli ich autorov k zadefi novaniu odlišných špecifi ckých prvkov.

Autor Ladislav Bučko, ktorý sa venuje niekoľkoročnému skúmaniu vývoja a trans-
formácií misijných modelov i misijných stratégií prostredníctvom svojej štúdie prispieva 
do akademických odborných diskusií orientovaných na tému vývoja misijných modelov 
v súčasnosti. Vo svojej štúdii Aktuálny misijný model aplikovateľný pre súčasný globál-
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ny svet sa zaoberá hľadaním aktuálneho modelu misijnej činnosti aplikovateľného pre 
súčasný svet, ktorý je poznačený pokročilým stupňom globalizácie. Ako východiskový 
bod vo svojom bádaní používa príklad kontextuálno-inkulturačného modelu. Zároveň 
však predkladá návrh, že aktuálny model by mal byť transformáciou tohto bodu. Zmie-
nený aktuálny misijný model je zároveň v danej štúdii prezentovaný ako upozornenie 
na pluralitu spôsobov, prístupov a stratégií v misijnej činnosti v súčasnosti. Je taktiež 
pomenovaný výrazom vytvoreným samotným autorom článku tzv. „pracovným názvom“ 
ako „pluralistický misijný model“. Obsahom článku je následná interpretácia základných 
charakteristických čŕt tohto „pluralistického“ misijného modelu. Sériu článkov venovaným 
významným a zaujímavým prvkom, ktoré sú vďaka ich nadčasovému rozmeru relevant-
né aj pre misijnú činnosť uskutočňovanú v súčasnosti, uzatvára príspevok autora Petra 
Čieška s názvom Analýza vybraných sociálnych prvkov relevantných aj pre súčasnú 
misijnú činnosť z aspektu sociálnej náuky Cirkvi. Prvým podkladom pre skúmanie tých-
to prvkov bolo hľadanie súvislosti medzi sociálnou náukou Cirkvi a misijnou činnosťou 
Cirkvi; a hľadanie prvkov misijného rozmeru v sociálnej náuke Cirkvi. Druhým podkladom 
bola encyklika Deus caritas Est, ktorá hoci nie je svojim pôvodom zaradená k sociálnym 
encyklikám sociálnej náuky Cirkvi, obsahuje významné prepojenie s touto náukou ako aj 
sociálne prvky dôležité pre súčasnú spoločnosť. Autor v článku viackrát upozorňuje na 
skutočnosť, že predovšetkým v oblasti pomáhajúcich profesií s dôrazom na oblasť mi-
sijnej práce, je pre pomáhajúcich (misijných) pracovníkov potrebné naučiť sa tieto prvky 
aplikovať v praxi, pri ich misijnom pôsobení a prenášať ich aj do oblasti osobného života 
na úrovni osobnostného a duchovného rastu. 

Konkrétny príklad praktickej aplikácie  konceptu Teológie zmierenia – jeho tvorcu, ame-
rického misiológa profesora Roberta Schreitera v súčasnosti pôsobiaceho na univerzite 
Catholic Theological Union, interpretuje autor Jaroslav Jaššo. Skúma situáciu vzájom-
ných vzťahov medzi Gréckokatolíckou cirkvou a Ruskou pravoslávnou cirkvou na Ukrajine, 
práve po aplikácií procesu zmierenia prostredníctvom liečenia spomienok. Podkladom pre 
túto štúdiu s názvom Odporúčania pre vzájomné vzťahy medzi gréckokatolíckou cirkvou 
a ruskou ortodoxnou cirkvou na území Ukrajiny po aplikácií procesu zmierenia podľa kon-
ceptu Roberta Schreitera bol ekumenicky projekt, v rámci ktorého sa autor pilotne pokú-
sil o praktickú aplikáciu  konceptu Teológie zmierenia – profesora Roberta Schreitera. Pri 
svojom bádaní autor vo svojej štúdii aplikoval metódu Whiteheads, kompozične rozdelenú 
do troch krokov, akými sú pozornosť, asertívnosť a pastoračná odozva/pastoračné aplikač-
né odporúčania. Skúmanie prebiehalo prostredníctvom kvalitatívnych rozhovorov v dvoch 
farnostiach v oblasti Perechin na území Ukrajiny. Autor vo svojom príspevku predkladá 
taktiež závery a pastoračné aplikačné odporúčania postavené na preukázateľnej existencií 
duchovných prvkov prítomných v oboch cirkvách, ktoré môžu poskytnúť základ pre pokra-
čovanie v aplikácií vzájomného zmierovania.

Pri konkrétnych aplikačných štúdiách s misiologiockým kontextom ešte zostaneme, ten-
toraz však v oblasti rozvojových regiónov, a to vďaka príspevku s názvom Analýza potra-
vinovej bezpečnosti v rozvojovom regióne Sangrelaya a Cocalito v Hondurase s dôrazom 
na misijný aspekt. Zmienený príspevok prináša zaujímavú štúdiu, ktorá skúma aktuálnu 
situáciu potravinovej bezpečnosti v rozvojovom regióne Sangrelaya a Cocalito v Hondurase 
a jej vplyv na stravovanie a výživu obyvateľov. Autorka Anna Mydlová sa vo svojom bá-
daní zameriava na koexistenciu a neoddeliteľnosť duchovnej a materiálnej potreby pomoci 
chudobným ľuďom s obmedzeným prístupom k potravinám, na základe zhodnotenia reálnej 
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potravinovej situácie v  zmienenom rozvojovom regióne. Na základe skúmania potravinovej 
situácie a analýzy stravovania následne objasňuje fungovanie lokálneho potravinového sys-
tému. Súčasne identifi kuje postupy potrebné na elimináciu nedostatku potravín z dôvodu ich 
obmedzenej dostupnosti a vplyv konkrétnych aktivít katolíckej misijnej činnosti na zlepšenie 
potravinovej bezpečnosti vo vybranom rozvojovom regióne. 

Oblasť sociálnej práce obsiahnutú v príspevkoch aktuálneho vydania akademického 
periodika Acta Missiologica otvára príspevok autorky Márie Šmidovej, ktorý predstavuje 
novú metódu v oblasti sociálnej práce, metódu sprevádzania, ktorú je možné využívať aj 
v dobrovoľníckej práci v pomáhajúcich profesiách pri poskytovaní pomoci rodinám, ktoré 
potrebujú sprevádzanie v rôznych záťažových situáciách. Toto sprevádzanie je však odlišné 
od duchovného sprevádzania. Možno ho charakterizovať ako pomáhajúci vzťah, ktorý je 
špeciálnym vyjadrením úsilia – odborníka vyškoleného v danej oblasti – zameraného na 
pomoc iným. Ponúka nové alternatívy, prostredníctvom ktorých je možné zvládať náročné 
životné situácie, ktoré človeka zasahujú na jeho osobnej, spoločenskej alebo spirituálnej 
úrovni. Už samotný názov príspevku Príprava dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti pomá-
hajúcich profesií pre prácu s rodinami v záťažových situáciách, naznačuje orientáciu jeho 
bádania. Približuje výnimočnosť špecifi ckej prípravy na dobrovoľnícku prácu v oblasti po-
máhajúcich profesií s klientmi nachádzajúcimi sa v záťažových situáciách, ktorú ponúka 
študijný program teologickej fakulty Trnavskej univerzity s názvom Náuka o rodine.

V súčasnosti sú stále viac diskutované premeny spoločenských funkcií manželstva 
a rodiny. Významným spôsobom prispel k chápaniu manželských kríz týchto premien 
v kontexte modernej spoločnosti profesor Urs Baumann. Vhodným spôsobom ich artiku-
luje a  následne predkladá odporúčania pre vstup do manželstva. Príspevok autora Petra 
Pilera poskytuje preto nahliadnutie do jeho chápania partnerských vzťahov, manželstva 
a aplikovanie etického pohľadu do oblasti rozvodovej problematiky. Autor v príspevku Vliv 
Urse Baumanna na chápání partnerských vztahů a etický přístup k rozvodu zároveň tak-
tiež predkladá vybrané výsledky svojho skúmania, ktoré sú užitočné pre prax predovšet-
kým pre oblasť pomáhajúcich profesií.

Autor Karol Dučák svojim príspevkom Analýza problematiky Confi teor, Indulgentiam 
a Offertorium v dvoch formách rímskeho obradu uzatvára rubriku Odborných článkov. 
Príspevok sa zameriava na niektoré odlišnosti liturgie Pavla VI. v porovnaní so staršou for-
mou rímskej liturgie a vysvetľuje genézu liturgického vývoja, ktorá podmienila vznik týchto 
odlišností. Poukazuje tiež na miestami nesprávnu argumentáciu kritikov a odporcov riadnej 
formy rímskeho obradu a jeden prípad, v ktorom s ich stanoviskom naopak súhlasí. Na 
základe tejto argumentácie predkladá aj vlastné kompromisné riešenie, ktoré by umožnilo 
zvýšenie kompatibility oboch foriem rímskej liturgie a dosiahnutie zmierenia nielen vo vnútri 
rímskej Cirkvi, ale aj v celom cirkevnom spoločenstve. 

V rubrike s názvom Zaujímavé aktivity môžeme nájsť obohacujúce a inšpirujúce prí-
spevky, tentoraz z oblasti výnimočných konferencií so zameraním na misiológiu a soci-
álnu prácu. Už samotné názvy príspevkov obsiahnutých v tejto rubrike vypovedajú o ich 
orientácií, preto ich nie je potrebné predstavovať. Prvý z nich je venovaný stručnému 
predstaveniu zmienenej výnimočnej medzinárodnej misiologickej konferencie Znamenia 
čias pre misie v súčasnosti, ktorá sa bude konať dňa 17. októbra 2016. Prostredníctvom 
druhého príspevku sa presunieme do zahraničia, konkrétne k Stredo- a východoeuróp-
skej asociácii misijných štúdii (The Central and Eastern European Association for Mission 
Studies – CEEAMS). V dňoch 10. – 13. mája tohto roka usporiadala v Chorvátskom Osi-
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jeku konferenciu, z ktorej vzišli mnohé inšpirujúce podnety pre skúmanie problematiky 
migrácie v misiologickom kontexte v oblasti strednej a východnej Európy. Tretí príspevok 
prináša informácie z medzinárodnej konferencie konanej na pôde Trnavskej univerzity dňa 
19. mája 2016. Zaoberá sa novými a zaujímavými aspektmi a otázkami v oblasti metódy 
sprevádzania, aplikovateľnými pre vzdelávanie v sociálnej práci.

Sme v netrpezlivom očakávaní Misijného týždňa na Slovensku, ktorého nosnou témou 
je Aktuálnosť a budúcnosť misií. Jednou z refl exií naň je aj iniciatíva zásadného významu 
zo strany katedry misiológie VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave, v podobe realizácie historicky 
prvej medzinárodnej misiologickej konferencie Znamenia čias pre misie v súčasnosti v ta-
komto ponímaní na území Slovenska. Preto dúfame, že príspevky obsiahnuté v aktuálnom 
vydaní Acta Missiologica prinesú inšpirujúce podnety nielen pre oblasť Vašej práce a osob-
nostného i duchovného rozvoja, ale stanú sa zároveň aj jedným z dôležitých motivačných 
prvkov pre účasť na tejto výnimočnej udalosti.

Za redakčnú a vedeckú radu akademického periodika Acta Missiologica 

Mariana Hamarová
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Abstrakt
Ťažiskovým dielom misiológie v postkoloniálnom období je dielo misionára a misiológa 
Davida J. Boscha: Dynamika kresťanskej misie: Dejiny a budúcnosť misijných modelov 
(Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission). Na jeho prácu nadväzujú 
americkí misiológovia a misionári Stephen B. Bevans a Roger P. Schroeder dielom 
Konštanty v kontexte: Teológia misie pre dnešnú dobu (Constants in Context: A Theology 
of Mission for Today) Hoci každé z uvedených diel využíva odlišný prístup k téme, hlavný 
cieľ je rovnaký. Obidve sa snažia podať takú koncepciu teológie misie, ktorá zohľadňuje 
jej mnohotvárnosť a relevantnosť v súčasnosti. Vo svojej práci poukazujú na fakt, že misia 
je predovšetkým Božia. Veď Boh bol prvým misionárom a cirkev sa na nej len zúčastňuje. 
Misia je služba kráľovstva Božieho a kľúčovými slovami sú oslobodenie a spravodlivosť. 
Uvedené diela misiológov, ktoré sú si v mnohom podobné, okrem iného pojednávajú 
o spáse, nádeji, prorockom dialógu aj o v mnohých ohľadoch prelomovej kontextuálnej 
teológii. Na záver sa predkladaný príspevok zamýšľa nad spomínanými tézami v kontexte 
súčasného pohľadu na misiológiu v slovenských a českých cirkvách.

Kľúčové slová: Cirkev. Ekumenický model. Spása. Kontextuálna teológia. Prorocký dialóg. 

Abstract
One of the central missiological works of the post-colonial era is the volume Transforming 
Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission by missionary and missiologist David J. 
Bosch. His work was followed by American missiologists Stephen B. Bevans and Roger P. 
Schroeder in their study Constants in Context: A Theology of Mission for Today. Although 
these two works have different attitudes towards the topic, their aim is the same. Both try to 
present a conception of mission which refl ects on its diversity and relevance in today’s world. 
In their work, they point at the fact that mission is especially godly. After all, God was the 
fi rst missionary and the church is a participant. Mission is a service of God’s kingdom and 
key words are liberation and justice. The above-mentioned missiological works have many 
similarities and discuss – apart from other issues – salvation, hope, prophetic dialogue 
and contextual theology, which is ground-breaking in many aspects. In the fi nal part of this 
contribution, the above-mentioned theses are discussed in the context of today’s perception 
of missiology in Slovak and Czech churches.

Keywords: Church. Ecumenical Model. Salvation. Contextual theology. Prophetic dialogue. 
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Úvod
Koncepciami teológie kresťanskej misie, ich kľúčovými a zaujímavými prvkami relevant-

nými aj pre súčasnú dobu sa zaoberá už veľké množstvo prác z misiologickej oblasti. Za 
jednu z najvýznamnejších možno považovať prácu s názvom Dynamika kresťanskej misie: 
Dejiny a budúcnosť misijných modelov (Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology 
of Mission), misionára a misiológa Davida J. Boscha. Je pozoruhodné, že hoci bola vydaná 
ešte v roku 1991, jej posolstvo je atemporálne a v mnohých prvkoch stále aktuálne. Dodnes 
inšpiruje mnohých odborníkov i laikov pôsobiacich v oblasti skúmania kresťanskej misioló-
gie, či misijnej práce/služby. 

Prelomový objav, ktorý David J. Bosch vo svojom diele priniesol, je rozbitie stereotypnej 
predstavy o  kresťanskej misii – ako o činnosti primárne zameranej na úsilie o obrátenie 
jednotlivca – prostredníctvom teórie paradigmatických zmien. Stereotypné vnímanie kres-
ťanskej misie už nemá v súčasnom období, ktoré býva označované aj ako postmoderné ob-
dobie, opodstatnenie. Bosch práve pre toto obdobie, ktoré on sám nazýva tiež ako obdobie 
ekumény, ponúka diferencovaný a komplexný obraz misie.

Dielo Davida J. Boscha refl ektovali mnohí autori vo väčšej či menšej miere. Niektorí na 
jeho základe vypracovali nové alebo ďalšie kľúčové tézy v oblasti koncepcií teológie misie. 
Jedným z takýchto veľmi zaujímavých pokusov je koncept, ktorý by sme mohli nazvať „teo-
lógiou misie pre súčasnú dobu“ (ide o výraz vytvorený autorom článku na základe podnázvu 
ich diela, nie etablovaný termín pre túto koncepciu), od amerických misiológov a misioná-
rov Stephena B. Bevansa a Rogera P. Schroedera, ako ho rozpracovali v diele Konštanty 
v kontexte: Teológia misie pre dnešnú dobu (Constants in Context: A Theology of Mission 
for Today), vydanom v New Yorku v rokoch 2004. V tomto diele badať silný Boschov vplyv, 
ku ktorému sa obaja autori aj hlásia.

Hoci každé z uvedených diel využíva odlišný prístup k téme, hlavný cieľ je rovnaký. 
Obidve sa snažia podať takú koncepciu misie, ktorá zohľadňuje jej mnohotvárnosť a rele-
vantnosť v súčasnosti. Vo svojej práci poukazujú na fakt, že misia je predovšetkým Božia. 
Veď Boh bol prvým misionárom a cirkev sa na nej len zúčastňuje. Misia je služba Božieho 
kráľovstva a kľúčovými slovami sú oslobodenie a spravodlivosť. Pritom je potrebné zdô-
razniť, že oslobodenie nemá byť len doménou teológie, ale musí stáť v centre každého 
misijného úsilia. Na druhej strane, kresťanská misia nesmie zostať len humanitárnou akti-
vitou. V misii musí byť kladený dôraz na hlásanie Ježiša Krista a na inkulturáciu evanjelia 
v konkrétnom kontexte. Práve vďaka inkulturácii sa rozliční kresťania stávajú rovnocennými 
bratmi a sestrami, a nie klonmi európskych a severoamerických cirkví. Dôležitým poznaním 
v oboch dielach je skutočnosť, že misia je svedectvo založené na Ježišovej výzve určenej 
jeho učeníkom. Zahŕňa nielen zvestovanie evanjelia slovom, ale predovšetkým svedectvom 
každodenného života. Tu pri skúmaní prác Boscha a Bevansa so Schroederom prichádza-
me k najdiskutovanejšiemu konceptu v súvislosti s misiou, k medzináboženskému dialógu. 

Toto sú kľúčové časti koncepcie teológie misie, na ktorých sa zhodujú obe významné 
misiologické diela. Preto sa zameriam na predstavenie špecifík teologických koncepcií mi-
sie, ktoré môžeme nájsť u Boscha, a následne na prácu Bevansa a Schroedera, ktorá sa 
v niektorých bodoch od Boscha naopak odlišuje. Hoci je práca týchto autorov Boschovým 
dielom výrazne ovplyvnená, niektoré z jeho takzvaných prvkov vznikajúceho ekumenického 
modelu1 vynechávajú, resp. nekladú na ne až taký veľký dôraz, prípadne sa im venujú len 

1  Ide o niektoré prvky teologických koncepcií misie, ktoré Bosch vo svojom diele prezentuje a ktoré v struč-
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veľmi okrajovo. Za povšimnutie v práci týchto autorov však určite stojí fakt, že pridávajú svo-
je vlastné špecifi cké prvky, ktoré považujú za veľmi relevantné aj pre súčasnú kresťanskú 
misiológiu a misijnú prácu. 

Boschova interpretácia misie ako „cirkvi s ostatnými“ 
Bosch vo svojich úvahách vychádza zo skutočnosti, že pochopenie cirkvi sa v priebehu 

20. storočia radikálne zmenilo. Cirkev už nie je vnímaná ako svet sám pre seba, statickou 
veličinou, ktorú človek buď prijme takú aká je, alebo je odkázaný na zatratenie. Bosch 
konštatuje, že v súčasnej dobe už nie je cirkev chápaná ako „intermezzo“ medzi Bohom 
a svetom. Cirkev si uvedomuje svoje zlyhania a dokáže byť k sebe kritická. No zároveň si 
je vedomá svojho významu v sprostredkovaní sviatostí ako aj v znamení Božej vlády vo 
svete. Je putujúcim Božím ľudom za konečným naplnením a uskutočnením Božej vlády, 
jej pútnický charakter však nie je len niečím náhodným. Je to teologický predpoklad jej 
existencie, ktorá je povolaná zo sveta, aby vo svete aktívne a pútnicky pôsobila. Práve jej 
vzťah k svetu je to, čo sa Bosch snaží vyzdvihnúť špecifi ckým termínom používaným v sú-
vislosti s misiou ako službou cirkvi vo svete: „cirkev s ostatnými“ – t.j. model koncipovaný 
so špeciálnym zreteľom na postmodernú či, ak chceme, ekumenickú dobu. Znamená to, že 
cirkev je jedinou spoločnosťou na svete, ktorá existuje kvôli tým, ktorí nie sú jej členmi. Au-
tor však v tejto súvislosti upozorňuje na možnosť nesprávnej interpretácie takéhoto postoja 
cirkvi. Ako príklad uvádza etablované západné cirkvi, ktoré sa ani v súčasnej dobe často 
nedokážu zbaviť nadradeného postoja voči tzv. dcérskym cirkvám krajín globálneho Juhu. 
K misijnému úsiliu ich primárne často nevedie túžba zvestovať evanjelium, ale naopak súcit 
s tými „menej šťastnými“. Podľa Boscha je jedným z riešení tohto teologického problému 
znovuobjavenie významu lokálnej cirkvi2 podľa vzoru raných cirkevných spoločenstiev, kde 
mali všetci ich členovia rovnocenné postavenie. Presne takto predostiera Bosch aj svoju 
predstavu o „cirkvi s ostatnými“ ako o misijnom spôsobe spoločnej existencie s ľuďmi v ich 
každodennej realite na ceste v ústrety Božiemu kráľovstvu – ako rovnocenní bratia a sestry, 
bez nadradeného, patronátneho postoja vybraných jednotlivcov voči jej ostatným členom.

Sprostredkovanie spásy
Spomínané dielo Dynamika kresťanskej misie: Dejiny a budúcnosť misijných modelov 

uvádza, že všetky svetové náboženstvá sa snažia človeka vyslobodiť a ponúkajú mu spásu. 
Inak to nie je ani v prípade  kresťanstva. Spása je tak v konečnom dôsledku stredobodom 
všetkých misijných snáh. Postupom času však začína byť čoraz častejšie interpretovaná 
ako vykúpenie duší jednotlivcov po smrti. Vplyv tejto interpretácie u ľudí v konečnom dôsled-
ku vyvolal reakciu pasívneho prijímania Božej milosti prichádzajúcej „len z Božej iniciatívy“ 
a kristológia sa tak do určitej miery podriadila soteriológii. Reakcia na toto učenie prišla až 
v podobe osvietenstva, ktoré človeka pasovalo za aktívneho činiteľa pokroku. Práve táto 
zmena pomerov vo svete sa stala synonymom spásy. V ďalšom období sa kresťanstvo 
v otázke názoru na povahu spásy rozdelilo do de facto dvoch základných táborov. Jeden 
prijímal výzvu osvietenstva až nekriticky, zatiaľ čo ten druhý sa upevňoval vo svojom tra-
dičnom presvedčení. Určité zjednotenie v pochopení spásy na ekumenickej úrovni priniesla 
až konferencia Komisie pre svetovú misiu a evanjelizáciu (CWME) v Bangkoku v roku 1973, 

nosti predstavuje práve predkladaný príspevok.
2  BOSCH, D. J.: Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, s. 378n.

KONCEPCIE TEOLÓGIE MISIE RELEVANTNÉ PRE SÚČASNÚ DOBU VO VÝZNAMNÝCH MISIOLOGICKÝCH DIELACH | Pavol Bargár



12

Acta Missiologica | 2/2016 | Ročník 10 | Číslo 2 

ktorá defi novala spásu v oblastiach ekonomickej spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti, solida-
rity a nádeje. Tieto myšlienky sa však postupom času ukázali ako naivné a veľmi relatívne. 
Podľa Boscha sa preto musíme usilovať o komplexné pochopenie spásy: „Spása v Kristovi 
je spásou v kontexte ľudskej spoločnosti na ceste k neporušenému a uzdravenému svetu,“3 
pripomína vo svojom diele, podľa ktorého nikdy nesmieme zabudnúť na to, že sami nemá-
me spásu vo svojich rukách; môžeme k nej len pozývať na základe vlastnej skúsenosti zo 
„stretnutia s Bohom“ a jeho pôsobením v našich životoch. Misia v ponímaní uvedenej Bo-
schovej interpretácie teda znamená predovšetkým účasť na pokračujúcom dialógu medzi 
Bohom, ktorý ponúka svoju spásu, a svetom, ktorý zapletený do všemožného zla, po tejto 
spáse Boha dychtí a naliehavo ju potrebuje.

Kontextuálna teológia
Bosch sa vo svojom diele pri tvorbe vlastnej misiologickej koncepcie vychádzajúcej 

z kontextuálnej teológie venuje dvom prúdom kontextuálnej teológie, a to konkrétne teo-
lógii oslobodenia a inkulturácii. Svoje bádanie začína provokatívnou tézou, že to, čo sa 
v súčasnosti nazýva kontextuálnou teológiou, sa v dejinách kresťanstva často označovalo 
ako heterodoxia a bolo dôvodom exkomunikácie a  nekompromisného prenasledovania. 
V súvislosti s nástupom nového chápania kontextuálnej teológie ako prejavu rozmanitosti 
v rámci všetkých kresťanských cirkví a spoločenstiev autor predkladá aj príklad uvažovania 
teológa Schleiermachera. Ten značne predbehol svoju dobu, keď si ako jeden z prvých 
teológov uvedomil, že kresťanská radostná zvesť neexistuje v tzv. „čistej“ podobe. Vždy 
sa vyskytuje v určitom dejinnom kontexte, ktorý interpretácií textu radostnej zvesti dodáva 
rozmanité a jedinečné vyjadrenie. Bosch zároveň pripomína, že táto interpretácia textu sa 
vzťahuje na celý náš kontext. Preto musíme pripustiť, že každá teológia je vo svojej pod-
state kontextuálna, pričom jej východiskovým bodom už nie je ortodoxia, ale ortopraxia. 
Teológia sa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti podľa Boscha musí uskutočňovať 
nie v univerzálnej a teoretickej rovine, ale na praktickej a lokálnej úrovni. Tento do istej 
miery prelomový postoj sa postupom času ukázal ako veľmi relevantný aj pre otvorenie 
priestoru pre vnímanie a uplatnenie kresťanskej misie a misijných snáh na úrovni misie ako 
kontextualizácie. Autor túto dimenziu kresťanskej misie interpretuje nasledovne. Misia ako 
kontextualizácia je vyjadrená v tom, že Boh sa obrátil k svetu. Misijné úsilie by preto malo 
byť orientované s dôrazom na svet, avšak bez toho, aby bol k svetu priklonený Boh identi-
fi kovaný s dejinnými procesmi. Misia a misijné úsilie v tomto ponímaní následne prinášajú 
tvorbu „lokálnych teológií,“ v ktorých prebieha dialóg medzi biblickým textom a konkrétnymi 
kontextami. Bosch v súvislosti s kontextualizmom vo svojom diele taktiež upozorňuje na 
nebezpečenstvo relativizmu alebo naopak prílišné vyzdvihovanie kontextualizmu. Podľa 
Boscha je jednou z možností, ako obom nežiaducim procesom predchádzať, mať na zreteli 
tradície a autority, ktoré sú spoločné pre všetkých kresťanov, a popritom dôsledne skúmať 
vhodnosť zaradenia kontextuálnej teológie do konkrétnych kontextov. V prípade praktickej 
aplikácie to znamená, že ak majú kresťania záujem vytvárať dobré kontextuálne teológie, 
musia sa pokúšať čítať znamenia doby. Takýto krok však v sebe nesie aj určité riziká. Preto 
pred kresťanmi, či už ide o misionárov alebo o teológov misie, stojí naliehavá výzva: Ako 
so zreteľom na vyššie zmienené fakty rozpoznať znamenia doby a zároveň to, k čomu sa 
máme vo svojich kontextuálnych teológiách a misijnom úsilí prikláňať? Podľa Boscha od-

3  BOSCH, D. J.: Transforming Mission, s. 399.
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poveď na túto výzvu môžeme nájsť aj v sledovaní týchto aspektov. Prvým hľadanie rysov 
Božieho diela prejavujúceho sa napríklad tým, že sa ľudia v duchu nesebeckej lásky usilujú 
o spravodlivosť, slobodu, zmierenie, jednotu a pravdu. Na druhej strane tam, kde sú ľudia 
zotročovaní a popiera sa vzájomná zodpovednosť v duchu individuálneho či verejného ego-
centrizmu, môžeme identifi kovať v sily stojace v protiklade k dielu Božej vlády.

Kňazská služba Božieho ľudu
Jedným zo znakov končiacej „konštantínovskej nadvlády“ cirkvi je jej čoraz silnejšia lai-

cizácia. To znamená, že kontrolu nad životom v cirkvi už nedržia výlučne kňazi. Raná cirkev 
nepoznala sakrálno-právne pochopenie cirkevného úradu. Postupne sa však ujalo chápa-
nie, že cirkev je spoločenstvom, ktorého hlavný záujem spočíva v sprostredkovaní večnej 
spásy jednotlivcom. A ordinovaná kňazská služba je primárnym nástrojom tejto práce. V re-
formačných cirkvách to nebolo veľmi odlišné od rímsko-katolíckej pozície. K zmene, podľa 
Boscha, začína dochádzať až dnes so znovuobjavením laického kňazstva veriacich. Cirkev 
sa pomaly začína vracať k novozmluvnému modelu, podľa ktorého bolo kňazstvo darované 
kresťanom ako spoločenstvu, a nie jednotlivcom. O tom, že takáto laická teológia je ešte 
len v zárodkoch, svedčí i skutočnosť, že ani Bosch neponúka jej rozvinutú koncepciu. Skôr 
naznačuje, akým smerom by sa cirkev mala uberať. Cirkevné spoločenstvá musia fungovať 
ako organické celky, v ktorých sú nositeľmi misie všetci členovia. Autor tiež konštatuje, že 
teológia postupne strácala svoj misijný náboj a zameranie v dôsledku etablovania sa kres-
ťanstva ako ofi ciálneho náboženstva Rímskej ríše. Radikálna zmena nastala po zhromaž-
dení Svetovej rady cirkví (WCC) v Novom Dillí a po 2. vatikánskom koncile, ktoré priniesli 
zmenu v chápaní cirkvi. Táto už nebola viac nevnímaná ako stojaca v opozícii voči svetu, ale 
skôr ako vyslaná do sveta a existujúca kvôli svetu. Misia už viac nebola pokladaná za jednu 
z cirkevných aktivít, ale stala sa výrazom jej samotnej existencie. Bosch z toho vyvodzuje, 
že práve tak ako cirkev prestáva byť cirkvou, ak nie je misijná, aj teológia prestáva byť te-
ológiou, ak stráca svoj misijný charakter.4 Preto by aj misiológia 21. storočia mala myslieť 
v globálnom a ekumenickom meradle a mala by viesť dialóg s ostatnými odbormi v rámci 
teológie i mimo nej ako jej špecifi cká súčasť. Zároveň je však potrebné uvedomenie si, že 
aj táto vedná disciplína popri svojich teologických aspektoch nevyhnutne potrebuje priestor 
na vlastné špeciálne a lokálne vyjadrenie i konkrétne aplikačné uplatnenie. 

Misia ako skutok v nádeji
Podľa Boscha osvietenský model príčiny a následku v teológií sa v súčasnosti ukazuje 

ako neadekvátny a potrebný je model nádeje. Kresťanstvo už nie je prezentované ako jediné 
univerzálne náboženstvo, ale dôraz sa kladie na očakávania príchodu Božej vlády. Autor 
sa vo svojom diele prikláňa k historickej interpretácii eschatológie v polemike voči dualiz-
mom. Má záujem nielen o „dušu“, ale aj o „telá“ a životné pomery. Inkarnácia znamená, že 
zároveň platí „už“ a „ešte nie“ Božej vlády. Svet nemáme vnímať ako nepriateľskú entitu 
určenú k zatrateniu, ale ako Božie stvorenie. Na druhej strane sa však musíme vystríhať 
nebezpečenstva sakralizácie svetových dejín a považovania všetkého, čo sa deje, za Božiu 
vôľu. Naša misia musí byť otočená v ústrety budúcnosti a zároveň orientovaná na problémy 
súčasnosti. Avšak predovšetkým má byť skutkom nádeje. Podľa Boscha má byť misijné 
úsilie ako skutok v nádeji chápané v nasledovnom význame: svet zo strany kresťanov vďaka 

4  BOSCH, D. J.: Transforming Mission, s. 494.
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Kristovej smrti a jeho vzkrieseniu už nie je vnímaný ako prekážka, ale ako výzva na zmenu, 
na odstránenie utláčajúcich systémov. Vždy však máme pamätať na to, že naše angažo-
vanie sa na úrovni kresťanského a profánneho života alebo misijnej práce nie sú konečné. 
Naša nádej má spočívať práve v tom, že nami vyvinuté úsilie má svoje opodstatnenie, ale 
konečnú transformáciu uskutoční Boh. 

Prorocký dialóg v diele Bevansa a Schroedera 
Misiológovia Bevans a Schroeder vo svojom diele zavádzajú termín prorocký dialóg. To 

na jednej strane znamená, že misia sa deje dialogicky, v rozhovore medzi konkrétnymi ľuďmi 
v konkrétnych situáciách. No kresťania na druhej strane majú zostať verní biblickým kon-
štantám a volať ľudí k obráteniu a k životu podľa hodnôt Božieho kráľovstva. Prorocký dialóg 
je viacrozmerný koncept, ktorý okrem iného zahŕňa svedectvo a zvestovanie, zmierenie 
a úsilie o spravodlivosť a pokoj. Autori vidia liturgický život cirkvi ako stred kresťanského ži-
vota, ktorý však obstojí iba v prípade, ak sú oči kresťanov uprené nie do stredu, ale na okraj, 
k ľuďom mimo cirkev, k utláčaným a marginalizovaným skupinám. Kresťanské spoločenstvo 
konfrontované pri liturgickom úkone s „necirkevným svetom“ môže misijne rásť, pretože je 
nútené nanovo defi novať seba samé. Bevans a Schroeder v podobnom zmysle hovoria 
o modlitbe, prostredníctvom ktorej je možné „prekračovať hranice“. Modlitby za tých, ktorí 
zažívajú chudobu a bezprávie vo svete, ktorí sú obeťami katastrof, a za tých, ktorí sa snažia 
týmto ľuďom pomôcť, sú adekvátnou účasťou na Božej misii. Modlitba ako aj kontemplácia 
nás uschopňuje byť vnímavejšími voči potrebám a starostiam sveta okolo nás a robí z nás 
schopnejších partnerov Božieho diela.5 V súčasnom svete atómových zbraní sa úsilie o mier 
stáva súčasťou misie cirkvi. Vzorom jej má byť koncept šálóm ako ho prezentovali proroci 
i Ježiš.6 Je preto potrebné nanovo prehodnotiť pozíciu pacifi zmu a počúvať hlasy súčasných 
prorokov. Pri úsilí o mier a pokoj je nevyhnutné počúvať hlasy zaznievajúce z radov iných 
náboženstiev. Kresťania žijú na zemi spolu s ostatnými ľuďmi a tých potrebujú na to, aby sa 
mohli zúčastniť Božieho plánu a transformácie sveta. Nejde len o mier, ale o odstránenie 
príčin nespravodlivosti. S otázkou nastolenia pokoja úzko súvisia aj otázky z oblasti ohro-
zenia životného prostredia, udržateľného rozvoja, či globálnych problémov, ktorým zatiaľ 
nebol v kresťanskej misii ani misiológií venovaný dostatočný priestor.7 Pritom kresťania 
sú zodpovední za túto zem, ktorá trpí. Podľa Bevansa a Schroedera majú myslieť a konať 
ekologicky nielen ako jednotlivci, ale predovšetkým ako spoločenstvá. Majú sa zasadzovať 
o schválenie legislatívy v prospech životného prostredia, podporovať iniciatívy fair-trade, 
a tak prispievať k ochrane prírody. Autori vo svojom viacrozmernom koncepte trvajú taktiež 
na tom, že v kontexte súčasného sveta a cirkvi treba venovať osobitnú pozornosť zmiereniu. 
Hrôzy vojnových konfl iktov z konca 20. storočia, pretrvávajúce konfl ikty, pandémie chorôb, 
terorizmus, utečenci – toto všetko tvorí tento kontext, ktorý volá po potrebe zmierenia. 
Uprostred násilia a bolesti je cirkev ako Božia služobníčka zmierenia tou, kto by mal hlásať, 
že uzdravenie je možné. Zmierenie treba ponúkať nielen kresťanom; je potrebné ísť aj za 
ľuďmi, ktorí nemajú ku kresťanstvu žiadny vzťah bez toho, aby sme očakávali odplatu. 
Kresťania musia pamätať na to, že zmierenie je darom Božej milosti obetiam násilných 

5  BEVANS, S. B. – SCHROEDER, R. P.: Constants in Context: A Theology of Mission for Today, s. 368.
6  BEVANS, S. B. – SCHROEDER, R. P.: Constants in Context, s. 374n.
7  BEVANS, S. B. – SCHROEDER, R. P.: Constants in Context, s. 375.
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činov a odvahou k začatiu nového života. Cirkev nesmie ponúkať lacné riešenia. Musí byť 
solidárna s obeťami, počúvať viac než hovoriť, sprevádzať v pokore a v odvahe a trpezlivo 
očakávať Božie zmierenie. 

Stručné zhrnutie špecifík v oboch významných koncepciách teológie misie
Prvá koncepcia teológie misie v podaní Davida Boscha vníma kresťanskú misiu v kon-

texte vynárajúceho sa ekumenického modelu. Druhá koncepcia v podaní autorov Bevansa 
a Schroedera kladie dôraz na misiu predovšetkým ako na prorocký dialóg. Otázkou však 
zostáva, aké dôvody viedli autorov oboch významných misiologických diel k zadefi novaniu 
odlišných špecifi ckých prvkov. Odpoveď môžeme hľadať napríklad v explicitných pomeno-
vaniach konkrétnych častí, ktoré sú však napriek tomu v oboch dielach implicitne prítomné.
Na ilustráciu uvádzam aj niekoľko konkrétnych príkladov. 
Dôraz, ktorý Bosch kladie na vnímanie kontextuálnej teológie, z čoho následne vyplýva aj 
jeho vnímanie misie ako kontextualizácie absentuje u Bevansa so Schroederom, ktorí misiu 
nutne neprezentujú ako kontextualizáciu. No myšlienku súvislosti kontextu a misie majú pri 
tvorbe svojho misiologického konceptu neustále na zreteli. Podobne u Boscha, ktorý misiu 
explicitne neinterpretuje ako zmierene, nachádzame zmierenie implicitne a v roztrúsenej 
podobe. Ďalší špeciálny príklad dôvodu uvedenia odlišných prvkov môžeme vidieť 
u Bevansa a Schroedera. Obaja autori považujú na rozdiel od Boscha za nevyhnutné klásť 
dôraz na katolícke prvky misie, preto ju pripomínajú aj ako liturgiu, modlitbu či kontempláciu. 
Odpoveďou nám môže byť ich odlišná cirkevná príslušnosť v porovnaní s Boschom.

Napriek zmieneným rozdielom si však dovolím tvrdiť, že dôležitejšie ako uvedené od-
lišnosti a dôvody ich zadefi novania v oboch misiologických dielach je mať na pamäti, že 
každá koncepcia teológie misie je len predbežná, neúplná, a pri jej interpretácií je potrebné 
predovšetkým zohľadniť kontext, v rámci ktorého bola spoluvytváraná.

Záver 
Predkladaný príspevok v stručnosti predstavil dve koncepcie teológie misie súčasnej 

doby tak, ako ich podávajú Bosch a  Bevans s Schroederom. Dielam týchto autorov ne-
možno odoprieť ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pri bádaní nielen v oblasti kresťanskej 
misiológie vo všeobecnosti, ale predovšetkým v oblasti skúmania významných koncepcií 
teológie misie. 

Mojim zámerom preto bolo v predmetnom článku vyzdvihnúť obzvlášť špecifi cké prvky, 
v ktorých sa koncepcie zmienených autorov odlišujú. Ako bolo načrtnuté, v niektorých prí-
padoch sú rozdiely v oboch koncepciách otázkou explicitného pomenovania určitého bodu 
a historického kontextu. 

Na základe spomínaných diel sa naskytuje možnosť implikácií misijných špecifík aj na-
príklad v kontexte českých a slovenských cirkví. Cirkvi na týchto územiach by mali pamä-
tať na to, že sú predovšetkým „cirkvami s ostatnými“ – cirkvami ekumenickej paradigmy. 
Často však môžeme vnímať ich dištancovanie sa od sveta, uzatváranie sa za múry kostolov 
a modlitební. Pritom by sme sa ako kresťania mali snažiť svetu rozumieť a byť v dialógu so 
spoločenskými vedami a kultúrou. Mali by sme sa vyhnúť moralizovaniu a nadradenému 
postoju. Slovenské a české cirkvi potrebujú významovo hlbšie pochopenie spásy. Väčšinou 
sa stretáme s interpretáciou spásy ako vykúpenia duší jednotlivcov po smrti. Občas sa na 
oboch týchto územiach stretávame aj s extrémom, kedy je spása chápaná prevažne ako 
humanitárna pomoc slabším. Preto je misia často interpretovaná len ako evanjelizácia alebo 
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len ako sociálna práca. Ani jedna z týchto koncepcií však nie je dostačujúca. Naše cirkvi 
potrebujú vnímať spásu vo vzťahu k celku života začínajúceho narodením, no nekončiaceho 
fyzickou smrťou. Uzdraviť, vyslobodiť, pretransformovať život to je „missio Dei“, ktorej sme 
účastníkmi. Nestačí si prečítať len niekoľko univerzálnych rád. Mali by sme zohľadniť našu 
geografi ckú polohu, socialistickú minulosť, ale aj národnostné i náboženské zloženie. Každý 
misijný pracovník mal by byť zároveň i kontextuálnym teológom, čo nás privádza k snahe 
lepšie porozumieť našej spoločnosti. 

Kresťania často nepovažujú za potrebné myslieť a konať misijne. Odvolávajú sa na to, 
že na túto „prácu“ je povolaný kňaz, farár či špeciálny pracovník. Je preto nevyhnutné, aby 
sme sa vrátili k novozmluvnému modelu kňazstva, ako sa o to snažil Luther. Misia má byť 
civilnou a verejnou službou uzdravenia a zmierenia celého sveta.Jej absencia je realitou 
i na teologických fakultách a seminároch v Českej republike aj na Slovensku. Misiológii je 
zväčša venovaná pozornosť v jednom kurze v rámci praktickej teológie. Pritom potrebujeme 
nielen misijný program pre teológiu, ale aj teologický program pre misiu. Pri našom misijnom 
úsilí si musíme uvedomiť, že ľudí „neobraciame“ do cirkví, ale k prichádzajúcej Božej vláde. 
Veľa bratov a sestier v našich cirkvách si myslí, že úlohou misie je priviesť ľudí ku krstu 
a následne k pravidelnej návšteve bohoslužieb. Musíme si však uvedomiť že „missio Dei“ 
vo svojej  pravej podstate je dejinnou misiou, určenou tomuto svetu. 

Mgr. Pavol Bargár, M.St., Th.D., je vedeckým pracovníkom na postdoktorskej úrovni na 
Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde sa venuje skúmaniu mýtu 
ako výrazového prostriedku naratívnej teológie. Zaujíma sa o interkulturálne vzťahy, kon-
textuálne teológie, teológiu misie, svetové kresťanstvo a vzťah kresťanstva a kultúry. V sú-
časnosti pôsobí taktiež ako tajomník Stredo– a východoeurópskej asociácie misijných štúdií
(CEEAMS). Slúži ako laický kazateľ Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE). Od roku 2014 
je členom výkonného výboru Medzinárodnej rady kresťanov a Židov (ICCJ). V rokoch 
2010 – 2013 pôsobil ako bádateľ pre Stredoeurópske centrum misijných štúdií v Prahe, 
ktoré refl ektuje najnovšie dianie a diskutované témy v oblasti misiológie. 
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Abstrakt
Predkladaný článok je možným príspevkom do akademických odborných diskusií 
orientovaných na tému vývoja misijných modelov v súčasnosti. Autor článku sa niekoľko 
rokov venuje skúmaniu vývoja a transformácií misijných modelov i misijných stratégií. 
V tomto článku sa zaoberá hľadaním aktuálneho modelu misijnej činnosti aplikovateľného 
pre súčasný svet poznačený pokročilým stupňom globalizácie. Ako východiskový bod vo 
svojom bádaní používa príklad kontextuálno-inkulturačného modelu. Aktuálny model by 
však mal byť jeho transformáciou. Zmienený aktuálny misijný model je zároveň v danom 
článku prezentovaný ako upozornenie na pluralitu spôsobov, prístupov a stratégií v misijnej 
činnosti v súčasnosti. Je taktiež pomenovaný výrazom vytvoreným samotným autorom 
článku tzv. „pracovným názvom“ ako „pluralistický misijný model“. Obsahom článku je 
následná interpretácia základných charakteristických čŕt tohto „pluralistického“ misijného 
modelu.

Kľúčové slová: Misijný model. Inkulturácia. Kontextualizácia. Globalizácia. Pluralita.

Abstract
This article is a potential contribution to academic and professional discussions relating 

to the development of mission models at present. The author of the article has been exa-
mining the development and transformation of mission models and strategies for several 
years. This article concentrates on fi nding current models of mission activities applicable to 
today’s world marked with severe globalization. As a starting point for research, the exam-
ple of a contextual and acculturational model is used. However, the current model should 
be its transformation. The current mission model is also presented as a reminder of the 
plurality of methods, attitudes and strategies in today’s mission activities. The author of the 
article uses the “pluralistic mission model” as a working name for the model. Furthermore, 
the article provides an interpretation of the fundamental characteristics of this “pluralistic” 
mission model.

Keywords: Mission model. Acculturation. Contextualization. Globalization. Plurality.

Úvod
Vývoj misijných modelov môžeme vnímať z rozličných uhľov pohľadu. Jedným z tých-

to pohľadov je možnosť skúmať vzťah medzi evanjeliom a miestnou kultúrou, alebo skú-
mať prístup misionárov k tomuto vzťahu. Uznávaný misiológ druhej polovice 20. storočia 
David Bosch nám pre účely tohto bádania predkladá interpretáciu dejinného vývoja 
paradigmy misijnej činnosti Cirkvi. Posledná paradigma, ktorú nazval „ekumenickou“ 
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má výrazný kontextuálny charakter.8 Kontextuálny prístup je pre misiológiu minulého 
storočia charakteristický a objavuje sa v publikáciách mnohých autorov.9 Antropológ 
a misiológ Louis Luzbetak pred tridsiatimi rokmi rozdelil misijné modely vzhľadom na 
vzťah misijnej Cirkvi k miestnej kultúre do štyroch základných typov: etnocentrický, 
akomodačný, kontextuálny a inkulturačný, pričom prvé dva sú prekonané a ďalšie dva 
sa zlievajú do jedného modelu.10 Luzbetakovo delenie misijných modelov môžeme v sú-
časnosti pokladať za štandartné. Ďalší významný misiológ Stephen Bevans modeluje 
vzťah medzi evanjeliom a miestnou kultúrou do šiestich typov na škále medzi antropo-
logickým modelom a kontrakultúrnym modelom.11 Diskusiu o modeloch misijnej činnosti 
obohatil aj teológ Robert Schreiter, podľa ktorého v období od začiatku 19. storočia do 
súčasnosti môžeme rozlíšiť tri základné misijné modely charakterizované metaforami: 
expanzia, sprevádzanie, zmierenie.12 

V súčasnosti si môžeme klásť otázku, či globalizácia a s ňou vznikajúce nové soci-
álne usporiadanie mení misijnú stratégiu natoľko, že by sme mali uvažovať o zmene či 
transformácii misijného modelu alebo dokonca o novom modeli misijnej činnosti? Glo-
balizácia sveta vplýva rozličným spôsobom na sociálnu a kultúrnu situáciu ľudí, takže 
môžeme pripustiť transformáciu kontextuálno-inkulturačného modelu. Transformovaný 
model by mal byť fl exibilnejší a rešpektovať pluralitu aj vzhľadom na sociálne otázky. 
Preto by sme ho mohli zatiaľ identifi kovať pod pracovným názvom ako „pluralistický“.13 
V predkladanom článku sa pokúsim o syntézu zmieneného „pluralistického modelu“ 
a následne predstavím aj jeho základné črty.

Vývoj misijnej paradigmy podľa Davida Boscha
Juhoafrický misiolog David Bosch vo svojom slávnom diele Dynamika kresťanskej 

misie: Dejiny a budúcnosť misijných modelov (Transforming Mission: Paradigm Shifts 
in Theology of Mission) na základe teórie paradigiem Thomasa Kuhna a v nadväznosti 
na historicko-teologické členenie dejín kresťanstva podľa Hansa Kunga rozdelil vývoj 
misijnej paradigmy do šiestich období: misijná paradigma prvotnej cirkvi, patristického 
obdobia, stredovekej cirkvi, protestantskej reformácie, obdobia osvietenstva a misijná 
pradigma postmodernej doby. V stručnosti sa pozrime sa na dejinný vývoj misijnej pa-
radigmy podľa Boscha.

8  BOSCH, D. J.: Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, s. 421. 
9  Pre potreby hlbšieho bádania v  oblasti kontextuálneho prístupu stoja za povšimnutie napríklad autori 

týchto publikácií: BEVANS, S. B.: Models of kontextual theology, New York: Orbis Books, Maryknoll, 2002; 
LUZBETAK, L. J.: Kościół a kultury. Warszawa: Verbinum, 1998; SCHREITER, R. J.: The New Catholicity. Theology 
between the Global and the Local, New York: Orbis Books, 1997; VAN ENGEN, CH.: Mission on the Way. Issues 
in Mission Theology, Grand Rapids: Bakers Book, 1996; HESSELGRAVE, D. J.: Communicating Christ Cross-Cul-
turally, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1991.

10  LUZBETAK, L. J.: Kościół a kultury, s. 78.
11  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, 2002.
12  SCHREITER, R. J.: Reconciliation as model of mission, s. 6 – 15.
13  Adjektívum „pluralistický“ v predkladanom článku nemá nijakú súvislosť s pluralistickým modelom medzi-

náboženských vzťahov, ktorý je predmetom záujmu teológie náboženstiev a ktorý hlása, že všetky nábo-
ženstvá majú rovnakú spásnu hodnotu. Dané adjektívum je použité výhradne ako „pracovné pomenovanie 
“ misijného modelu zo strany autora, ktorý jeho prostredníctvom upozorňuje na pluralitu spôsobov, prístu-
pov a stratégií v misijnej činnosti v súčasnosti.
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●  Misijná paradigma apokalyptickej prvotnej Cirkvi
Obdobie prvotnej Cirkvi sa vyznačovalo naliehavosťou misijnej činnosti v očakávaní 
blížiaceho sa konca čias. Apokalyptické zanietenie a misijná angažovanosť sa prelínali 
aj v živote apoštola národov sv. Pavla. Misia k pohanom mala uňho najvyššiu prioritu ako 
súčasť Božieho plánu. Cirkev v druhom až vo štvrtom storočí čelila rôznym misijným výzvam. 
Povedomie Cirkvi ako misijnej komunity v období očakávania rýchlo sa približujúceho 
eschatologického konca dejín však postupne slablo.14 

●  Misijná paradigma helénskej Cirkvi patristického obdobia
Novou výzvou bola misia čoraz viac helenizovanej Cirkvi ako nositeľa kultúry a civilizácie 
v spoločnosti. Cirkev prijímajúca grécke myslenie a kultúru hľadala premostenia k ostatným 
národom a kultúram. Helenizácia bola akýmsi ekvivalentom univerzality. V období 
prenasledovania Cirkvi najpresvedčivejšie svedectvo vydávali mučeníci. Po tom, ako sa 
kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše, misijnú úlohu svedectva prevzali 
najmä mnísi. Zrodom mníšstva sa zrodil nový a významný misijný fenomén, ktorý ovplyvnil 
duchovný a kultúrny rozvoj Európy.15

●  Misijná paradigma stredovekej Rímskokatolíckej cirkvi
Stredovekú misijnú paradigmu podstatne ovplyvnili najmä myšlienky sv. Augustína z Hippo 
(354–430). Kristovo misijné poverenie podľa Augustína nebolo ešte splnené, keďže 
existovalo veľa národov, ktoré nepoznali evanjelium. Ústredným prvkom stredovekej 
misijnej paradigmy je misijná práca mníšstva a rehoľných spoločenstiev.16

V misijnej paradigme stredoveku sa však nachádzajú aj také javy, ktoré sú z pohľadu 
súčasnej doby hodné kritiky, alebo sú kontroverzné. Jedným z najdiskutovanejších sú kri-
žiacke výpravy. To, čo môžeme na nich s určitosťou odsúdiť je násilie a brutalita. Odpove-
ďou bol nový asketický rehoľný prúd – žobravé rády. Tieto nové rehoľné rády, medzi ktoré 
patrili najmä františkáni a dominikáni zohrali významnú úlohu nielen v procese obnovy Cirkvi 
znútra, ale tiež pri evanjelizácii Afriky, Ázie a neskôr aj Ameriky. Vo svojej misijnej činnosti 
členovia žobravých rádov nezáviseli od miestnych cirkevných predstaviteľov ale priamo od 
pápeža. Tento posun v misijnom chápaní pomohol otvoriť celý svet pre evanjelizáciu. 

Sv. František z Assisi (1182–1226) odmietol myšlienku križiackych výprav, ktoré boli 
namierené proti moslimom a nie medzi nich. Misionárske zameranie svojej rehole zakom-
ponoval priamo do mníšskej reguly, ktorú zostavil. Pokúsil sa radikálne zreformovať tradičný 
misionársky prístup a dať mu formu evanjelizácie.17 Nové rády si medzi prvými uvedomili, že 
križiacke ťaženia nemohli byť nástrojom evanjelizácie a obrátenia moslimov. Bolo potrebné 
postupovať metódou „slova a príkladu“. V tomto období bola objavená aj prvá moderná 
misijná metóda: aby mohol byť niekto úspešný v misii najprv musí poznať ľudí, ku ktorým je 
poslaný, ich kultúru, jazyk, náboženstvo a musí k nim prísť ako priateľ.18

14  BOSCH, D. J.: Transforming misison, s. 190 – 213; Readings in World Mission, s. 9 – 10.
15  BOSCH, D. J.: Transforming misison, s. 139 – 178; Readings in World Mission, s. 10.
16  BOSCH, D. J.: Transforming misison, s. 214 – 238; Readings in World Mission, s. 16 – 17.
17  ANDERSON, G. H.: Biogra� cal Dictionary of Christian Missions, s. 222.
18  BUČKO, L.: Misijná a charitatívna činnosť, s. 107 – 108.
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●  Misijná paradigma Cirkvi v období protestantskej reformácie
David Bosch rozlišuje päť čŕt protestantskej teológie misií. Prvá sa týka ospravedlnenia 
skrze vieru kde východiskom nie je otázka čo by ľudia mali robiť pre svoju spásu, ale 
čo Boh urobil skrze Ježiša Krista. Druhou je otázka pádu človeka, kde sa dôraz kladie 
skôr na hriešnu podstatu ľudstva ako na vypočítavanie osobných hriechov jednotlivca. 
Treťou črtou je subjektívna dimenzia spásy, kde východiskovým bodom nie je ani tak 
racionálne vedecké myslenie ako skôr osobná duchovná skúsenosť a z toho prameniaca 
osobná zodpovednosť. Štvrtá črta sa týka zdôrazňovania spoločného kňazstva všetkých 
veriacich oproti privilegovaným výsadám hierarchického kňazstva. Piatou črtou je ústredné 
postavenie Písma v živote Cirkvi. 

Táto teológia v Boschovom chápaní však nedávala veľa podnetov na praktickú misionár-
sku prácu. Podľa Martina Luthera misijné poverenie Ježiš adresoval iba svojim apoštolom 
a už sa teda splnilo. Misijná paradigma protestantskej reformácie je poznačená presvedče-
ním, že najdôležitejšia aktivita pre misijnú činnosť je aktivita Božia a nie ľudská.19 

●  Misijná paradigma Cirkvi pod vplyvom osvietenstva – paradigma moderny
Obrovské sociálne a politické zmeny, ktoré sa udiali v období osvietenstva, ovplyvnili aj 
misionárske myslenie i prax. Spomedzi nich Bosch poukazuje najmä na zmenu vo vzťahu 
medzi Cirkvou a štátom, tiež na migráciu, západný kolonializmus a expanziu západnej 
civilizácie. V misijnej činnosti sa už začali významne aktivizovať aj protestantské cirkvi. 
V období osvietenstva sa pozornosť začala viac sústreďovať na vzťah medzi evanjeliom 
a kultúrou a v misijnej činnosti vznikol nový fenomén – misionárske združenia a spolky, 
v činnosti ktorých boli významnou zložkou zastúpené dobrovoľnícke aktivity ako nový 
spoločenský prvok. Osvietenská viera v pokrok podstatne ovplyvnila misijné myslenie 
kresťanských cirkví, z čoho pramenil veľký misijný optimizmus a pragmatizmus.20 

●  Misijná paradigma Cirkvi v čase postmoderny – ekumenická paradigma
Vo svojej už spomínanej publikácii, ktorá vyšla v roku 1991 David Bosch zvýrazňuje 
niektoré charakteristické prvky vynárajúceho sa modelu misijnej činnosti v období 
postmoderny. Medzi tieto charakteristické prvky podľa Boscha patrí najmä chápanie misie 
ako „Cirkev je tu so všetkými a pre všetkých“, chápanie misie ako Božej misie (missio 
Dei), sprostredkovania spásy, hľadania spravodlivosti, evanjelizácie, kontextualizácie, 
oslobodenia, inkulturácie, spoločného svedectva, služby celého Božieho ľudu, svedectva 
pre ľudí iných živých náboženských tradícií, teologickej refl exie a praxe, a misie ako činnosti 
v nádeji na eschatologické naplnenie. 

Misijné modely podľa klasického rozdelenia
Klasické rozdelenie misijných modelov podal v osemdesiatych rokoch 20. storčia an-

tropológ a misiológ slovenkého pôvodu Louis J. Luzbetak,21 ktorý sa narodil v Amerike vy-
sťahovalcom z hornej Oravy. Vo svojom diele rozlíšuje tri hlavné typy misijných modelov: 
etnocentrický, akomodačný a kontextuálny model.22 Prvé dva typy modelov sú už prekonané 

19  BOSCH, D. J.: Transforming mission, s. 239 – 247.
20  BOSCH, D. J.: Transforming mission, s. 262 – 345.
21  Niektoré pramene jeho priezvisko uvádzajú ako Lužbeťák.
22  LUZBETAK, L. J.: Kościól a kultury, s. 78.
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a v súčasnej praxi nepoužiteľné, preto sa nimi nebudem podrobnejšie zaoberať. Kontex-
tuálny model sa objavuje až v druhej polovici 20. storočia, pričom podľa Luzbetaka splýva 
s inkuklturačným modelom.

●  Kontextuálny model
Kontextualizáciu môžeme defi novať prostrednícvom interpretácie Wilberta Shenka ako 
proces stretnutia evanjeliového posolstva s miestnym spoločenstvom ľudí charakteristických 
svojou kultúrou, čo vedie k formovaniu miestneho spoločenstva viery, ktoré je kultúrne 
autentické a autenticky kresťanské.23 Podľa Luzbetaka ide o proces, v ktorom miestne 
spoločenstvo integruje evanjelium so svojou vlastnou kultúrou, čiže s kontextom svojho 
života. Evanjeliové posolstvo i kontext života sa spoja do jednej skutočnosti, ktorá dáva 
základ nového života smerujúci skrze Ježiša Krista k Bohu.24

Do úvahy môžeme brať niekoľko aspektov kontextu na danom mieste a v danom čase: 
sociálne, ekonomické, politické a kultúrne podmienky a náboženskú situáciu. Kontextu-
alizácia je vlastne pokus komunikovať kresťanské posolstvo tak, aby bolo verné Božie-
mu zjaveniu a aby bolo zmysluplné ľuďom, ktorým toto posolstvo chceme sprostredkovať 
v ich existenciálnom kontexte, čiže v danej spoločenskej, kultúrnej a náboženskej situácii.25 
Kontextualizácia sa týka napríklad prekladov Svätého písma, jeho interpretácie a apliká-
cie, teológie, liturgie, evanjelizácie, životného štýlu, organizácie a rozvoja Cirkvi, čo súvisí 
s uskutočňovaním misijného poslania Cirkvi.

Na druhej strane si však je potrebné uvedomiť, že kontextuálny model má svoje ob-
medzenia a napätia. Ide najmä o napätie medzi univerzálnosťou evanjelia a vtelením Bo-
žieho Syna v kontexte dejín izraelského národa, čo má paralelu v napätí medzi univer-
zálnou dimenziou teológie a kontextuálnymi teológiami. Ďalším problematickým prvkom 
kontextualizácie je otázka synkretizmu, o čom hovorí napríklad Pavel Černý.26 Je tu tiež 
nebezpečenstvo relativizmu a absolutizácie kontextualizmu, čo môže napríklad znamenať 
absolutizáciu kontextuálnych teologických prístupov. David Bosch v tejto súvislosti hovorí 
o nebezpečenstve nahradenia západnej dominantnej teológie inou hegemónnou teológiou 
– kontextuálnou.27 Aram I. sa vzhľadom na kontextualizáciu sústredí na nebezpečenstvo 
arogancie kultúr. V prostredí kultúr sa zrodil rasizmus, triedna nadradenosť, sexizmus, chu-
doba či vykorisťovanie. Veď Kristus nepriniesol nejakú novú kultúru, ani neprišiel zrušiť 
židovskú kultúru, ale prišiel kultúru pozdvihnúť a premeniť.28

●  Inkulturačný model
Misijný prístup založený na metóde inkulturácie bol za posledných 40 rokov tak významne 
aplikovaný ako samostatný misijný model, že napriek Luzbetakovmu ponímaniu 
inkulturačného prístupu ako zliateho s kontextuálnym, budeme sa s inkulturačným modelom 

23  SHENK, W. R.: Changing frontiers of mission, s. 56.
24  LUZBETAK, L. J.: Kościól a kultury, s. 83.
25  HESSELGRAVE, D. J.: Communicating Christ Cross-Culturally, s. 143 – 144; Dictionary of Mission. Theology, 

History, Perspectives, s. 84.
26  ČERNÝ, P.: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie, s. 123.
27  BOSCH, D. J.: Transforming mission, s. 427– 431.
28  ARAM I.: The Incarnation of the Gospel in Cultures: A Missionary Event, s. 35 – 36. 
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zaoberať ako so samostatným modelom misijnej činnosti. Svedčia o tom jednak cirkevné 
dokumenty ako aj misiologické refl exie a štúdie.29 Inkulturačný model budeme v tomto 
zmysle chápať ako špecifi cký model v rámci kontextuálneho diskurzu.

Termín inkulturácia sa stal populárnym až koncom sedemdesiatych rokov, keď ho na 
biskupskej synode predstavil generálny predstavený jezuitov Pedro Arrupe a na všeobecné 
použitie ho zaviedol pápež Ján Pavol II. v roku 1979 v apoštolskej exhortácii Catechesi 
tradende. Inkulturácia je podľa encykliky Slavorum Apostoli vtelenie evanjelia do miestnej 
kultúry a vnesenie miestnej kultúry do života Cirkvi.30 V inkulturácii teda ide o stretnutie 
medzi evanjeliom, Cirkvou a kresťanským životom na jednej strane a miestnou kultúrou 
s tradičným systémom myslenia, hodnôt a náboženstva na strane druhej. Je to hlboký a dl-
hodobý proces. Podľa encykliky Redemptoris missio inkulturáciou sa evanjelium stáva ži-
vým v rozličných kultúrach a národy aj s ich kultúrami sa privádzajú do spoločenstva Cirkvi. 
Cirkev im dáva vlastné hodnoty a sama prijíma všetko to, čo je v kultúrach dobré, takže ich 
obnovuje znútra. Všeobecná Cirkev je takto obohacovaná výrazovými formami a hodnota-
mi, napríklad pri ohlasovaní evanjelia, v liturgii, v teológii, v charitatívnej činnosti atď. Učí sa 
tak hlbšie poznávať a vyjadrovať tajomstvo Ježiša Krista a zároveň dostáva sama podnet 
na neprestajnú obnovu.31 Encyklika opisuje proces inkulturácie ako vteľovanie alebo zako-
reňovanie evanjelia do kultúr národov. Podobne ako sa Božie Slovo vtelilo v konkrétnom 
čase a na konkrétnom mieste do konkrétnej židovskej kultúry, evanjelium sa musí tiež vteliť 
do kultúr. Ľudia zo všetkých kútov sveta, zo všetkých rás, národov a etnických skupín môžu 
odpovedať na Božie povolanie ku spáse vo svojej vlastnej kultúre.32

Inkulturácia znamená dlhodobý proces, v ktorom sa kresťanská viera a kultúra dostávajú 
do hlbokého vzťahu. Tento proces musí spĺňať požiadavky oboch strán, viery i kultúry. Na 
jednej strane je kresťanská viera a kresťanský život, ako ich sprítomňuje Cirkev, na strane 
druhej je konkrétna kultúra, ktorá sa ustavične rozvíja a mení. Medzi obidvoma stranami 
vzniká neprestajný proces, ktorý má dva pomyselné smery pohybu dejúce sa súčasne. 
Prvým pomyselným pohybom je pohyb evanjelia do kultúry, čo nazývame evanjelizácia 
kultúry – je pohyb, ktorým sa posolstvo evanjelia vteľuje do kultúry miestneho spoločen-
stva. Druhým pomyselným pohybom je pohyb kultúry do evanjelia, čo môžeme nazvať in-
kulturácia evanjelia – je dosah a účinok danej kultúry na spôsob, akým sa kresťanský život 
a kresťanské posolstvo vyjadrujú, prežívajú a odovzdávajú. Tento druhý pohyb inkulturácie 
znamená vlastne obohatenie kresťanstva prvkami danej kultúry, čiže obohatenie univerzál-
nej Cirkvi kultúrou miestnej cirkvi. Do života miestnej cirkvi však preberáme len tie prvky 
danej kultúry, ktoré neprotirečia evanjeliu. Prvky, ktoré nie sú v súlade s evanjeliom sa 
v procese evanjelizácie očisťujú a transformujú, takže miestna kultúra sa postupne trans-
formuje a pozdvihuje.

29  Môžeme spomenúť napríklad apoštolskú exhortáciu Jána Pavla II., Catechesi tradendae, encykliku toho 
istého pápeža Redemptoris missio, alebo spomínané Boschovo misiologické dielo Transforming mision, či 
monogra� u Aylwarda Shortera Toward a Theology of Inculturation, 2006.

30  Slavorum Apostoli, 21.
31  Redemptoris missio, 52.

ROEST CROLLIUS, A.: What is so new about inculturation? 110 – 119.
32  DHAVAMONY, M.: Christian theology of inculturation, s. 95.
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Encyklika Redemptoris missio predkladá, že proces inkulturácie by sa mal riadiť najmä 
týmito dvoma zásadami: zlučiteľnosť s evanjeliom a spoločenstvo so všeobecnou Cirkvou.33 
Bývalý prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko v tejto súvislosti 
prízvukuje, že musíme rešpektovať požiadavku, aby každý úkon kresťanskej viery alebo 
priľnutia k nej bol slobodný.34

Musíme si však uvedomiť, že cieľ inkulturácie sa ešte nedosiahol, ak máme perfektný 
preklad liturgických textov a prekrásnu bohoslužbu s použitím prvkov miestnej kultúry. To 
by nestačilo. Až vtedy môžeme povedať, že sa evanjelium vtelilo do spoločenstva, ak ide 
o spoločenstvo ľudí, ktorí milujú, slúžia jeden druhému a sú otvorení voči všetkým ostatným 
navôkol. Misijní pracovníci by sa preto v inkulturácii mali zamerať ako hovorí Amaladoss, 
najmä na ľudí a na ich život podľa evanjelia, a nie predovšetkým na obrady a inštitúcie, hoci 
aj tie majú svoju dôležitosť.35

Spolu s holandským misiológom A. Roest Crolliusom môžeme inkulturáciu zhrnúť takto: 

Inkulturácia označuje integráciu kresťanskej skúsenosti miestnej cirkvi s kultúrou jej 
ľudí takým spôsobom, že táto skúsenosť nielenže sa vyjadruje v prvkoch miestnej kul-
túry, ale sa stáva silou, ktorá inšpiruje a spôsobuje inováciu vnútri tejto kultúry tak, aby 
utvorila novú jednotu a spoločenstvo v danej kultúre a aby obohatila celú univerzálnu 
Cirkev.36 

Výsledkom inkulturácie má byť nové spoločenstvo ľudí, ktoré je autenticky evanjeliové 
a kultúrne autentické.

Inkulturácia neznamená iba jednoducho prevziať prvky kultúry do života miestnej cirkvi, 
ale transformáciou tejto kultúry jej očisťovaním a zdokonaľovaním podľa evanjeliových hod-
nôt. Proces inkulturácie však neprotirečí prirodzenosti kultúre, lebo každá kultúra existuje 
v dynamike. V Ježišovi Kristovi ako vtelenom Božom Slove sú kultúry povolané očistiť a ob-
noviť sa a utvoriť nové spoločenstvo ľudí.

Možno diskutovať o tom, či misijné prístupy v daných historických obdobiach sa dajú 
dostatočne pokryť niektorým z troch Luzbetakových modelov (napríklad misijné prístupy 
v 4. storočí po Milánskom edikte, kristianizácia germánskych kmeňov a i.), na druhej strane 
Luzbetakov prínos pre misijnú antropológiu je nesporný a významný práve z pohľadu sys-
tematického antropologického uvažovania o vzťahu medzi evanjeliom a kultúrami. 

Modely kontextuálnej teológie
V poslednej dekáde 20. storočia vstúpil do diskusie o kontextuálnom teologickom prístu-

pe tiež Stephen Bevans, spolupracovník Louisa Luzbetaka na teologickej fakulte Catholic 
Theological Union v Chicagu. Bevans ponúkol koncepciou modelov kontextuálnej teológie, 
čo má implicitný presah k misijným modelom.

33  Redemptoris missio, 54.
34  TOMKO, J.: Misie do tretieho tisícročia, s. 263. Pozri tiež: Redemptoris missio, 39.

CARRIER, H.: Gospel Message and Human Cultures, s. 99 – 100.
35  AMALADOSS, M.: Beyond Inculturation. Can the Many be One? s. 141.
36  ROEST CROLLIUS, A.: What is so new about inculturation? s. 15.
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Vo vzťahu medzi evanjeliom (cirkevnou tradíciou) a kultúrou Bevans pôvodne rozlí-
šil päť modelov kontextuálneho teologického prístupu: translačný model, antropologický 
model, model praxe, syntetický model a transcendentálny model. Prvý z nich na šká-
le tohto vzťahu sa nachádza najbližšie k evanjeliu (zameraný na spásu alebo „sote-
rio-centrický“), posledný z nich je najbližšie ku kultúre (zameraný na stvorenie alebo 
„kreacio-centrický“), ostatné sa nachádzajú niekde medzi.37 Bevans neskôr doplnil tieto 
modely kontextuálnej teológie o ďalší model, ktorý nazval kontrakultúrny a ktorý sa na 
pomyselnej škále umiestnil pred translačný model.38 Začneme týmto modelom. V zátvor-
ke budeme uvádzať pôvodný názov modelu v anglickom jazyku.

Kontrakultúrny model (countercultural model) na jednej strane uznáva vážnosť a dô-
ležitosť kultúry, na druhej strane ku kultúre pristupuje s nedôverou. Kultúru chápe ako 
niečo, čo musí byť konfrontované s posolstvom evanjelia, ktoré je síce kultúrne špeci-
fi cké, no predsa len univerzálne platné. Model predpokladá nejednoznačnosť kontextu, 
čo vytvára otázky vo vzťahu k evanjeliu. Niektoré kontexty totiž obsahujú veci, ktoré sú 
v protiklade k evanjeliu a stávajú sa výzvou pre jeho oslobodzujúcu a uzdravujúcu moc. 
Evanjelium predstavuje podľa Bevansa alternatívny pohľad na svet a tento pohľad sa 
často zásadne líši od ľudskej skúsenosti sveta a kultúry.39 Prínosom modelu je skutoč-
nosť, že sa stavia ku kultúre vážne a kriticky. Hlavným problémom tohto modelu je však 
nebezpečenstvo, že sa ochladia vzťahy s tými, ktorí by sa v kontextuálnom prístupe mali 
angažovať. Tento model v krajonom prípade môže viesť až k antikultúrnemu postoju.

Translačný model (translation model) sa zameriava na verné prenesenie evanjelio-
vého posolstva k členom miestnej kultúry, pričom kultúru chápe skôr ako prostriedok na 
prenos posolstva, než niečo hodnotné samo v sebe. Model je analógiou k jazykovému 
prekladu. Musíme študovať miestne kultúry, aby sa zistili potenciálne zhody či podob-
nosti s evanjeliom a aby bolo možné komunikovať biblické posolstvo skrze ne. Zástan-
covia tohto modelu predpokladajú, že hlavné evanjeliové posolstvo, ktoré tvorí podstatu 
kresťanstva, musí byť vyjadrené v novom kultúrnom, jazykovom alebo historickom kon-
texte. Toto posolstvo samo o sebe nie je závislé od jazyka, ale sa vníma ako také, čo 
transcenduje každé vyjadrenie. Úlohou misionárov a teológov je vyjadriť toto základné 
posolstvo spôsobom, ktorý je zmysluplný pre členov danej kultúry.40 V translačnom mo-
deli sa prináša evanjelium priamo do miestnej kultúry a zachováva sa integrita cirkevnej 
tradície. Neskreslené evanjelium potom môže slúžiť k posúdeniu tých aspektov kultúry, 
ktoré nezodpovedajú normám evanjeliového učenia. Je to užitočné najmä pri prvotnom 
predstavovaní evanjelia v danej kultúre. Slabou stránkou tohto modelu podľa Bevansa je 
skutočnosť, že sa snaží priniesť odpovede z vonkajšieho prostredia, pričom tieto odpove-
de nemusia riešiť otázky, ktoré vznikajú v cieľovom kultúrnom prostredí. Spornou je tiež 
skutočnosť, že zabezpečenie zrozumiteľnosti posolstva ešte nemusí znamenať jeho rele-
vantnosť pre členov danej kultúry. Model vzbudzuje otázku, ako môže byť nadkultúrnosť 
evanjeliového posolstva, čiže existencia akéhosi „nahého evanjelia“ čo je predpokladom 
tohto modelu v súlade s inkarnačným náboženstvom.

37  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, 1992.
38  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, 2002.
39  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 118.
40  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 39.
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Antropologický model (anthropological model) zdôrazäuje hodnotu kultúry. Kultúru 
chápe ako miesto Božieho zjavenia a ako prameň pre teológiu, ktorý je rovnako dôležitý 
ako Písmo a tradícia.41 Model vyzdvihuje v danej kultúre jej pozitívne prvky a krásu. Vy-
chádza sa z predpokladu, že Božia milosť pôsobí v ľuďoch miestnych kultúr ešte pred 
príchodom misionárov a dáva im predispozíciu počúvať a chápať posolstvo evanjelia. 
Keď evanjelium počujú vo svojej vlastnej kultúre, budú ho pravdepodobne rozumieť inak, 
ako by očakávali misionári. Na evanjelium získavajú zvláštny pohľad, čo by nikto zvon-
ka nebol schopný poskytnúť. Podľa tohto modelu by Kristus a jeho evanjelium mali byť 
objavení v danej kultúre a nie je nevyhnutné priniesť ucelenú hotovú teológiu zvonka. 
Unikátna kontextuálna teológia vznikajúca v rámci tohto modelu umožňuje utvárať nové 
zaujímavé pohľady na kresťanstvo. Hodnoty často skryté v danej kultúre môžu oboha-
tiť kresťanstvo a jeho sebavyjadrenie. Treba však povedať, že antropologický model 
berie kultúru idealisticky – zakrýva si oči pred negatívnymi prvkami kultúry, ktoré ako-
by nechcel vidieť. Vzniká tak možnosť, že ľahko skĺzneme k nekritickým postojom voči 
miestnym kultúram, ich nespravodlivým prvkom či deformáciám. Voči zmenám v kultúre, 
transformácii či očisťovaní jej prvkov, ktoré môžu oberať samotných nositeľov kultúry 
o ľudskú dôstojnosť, tento model zaujíma veľmi opatrnícky až ustráchaný postoj.

Model praxe (praxis model) je budovaný na aspektoch translačného ako aj antro-
pologického modelu. Zatiaľ čo translačný model vychádza z predpokladu, že zjavenie 
spočíva v nadkontextuálnom a nemennom posolstve, antropologický model poníma zja-
venie v zmysle osobného a verejného stretnutia s Božou prítomnosťou. Model praxe však 
chápe zjavenie ako prítomnosť Boha v dejinách. Model je zameraný na akciu, ktorá má 
vzťah k refl exii, čo utvára nepretržitý cyklus: akcia – refl exia – akcia. Prístup zameraný 
na stvorenie (kreacio-centrický) je tak v dynamickom napätí s prístupom zameraným na 
spásu (soterio-centrický). Teológia v tomto modeli nemá postavenie hotového produktu, 
ktorý je všeobecne platný pre všetky časy a všetky miesta, ale sa vníma ako „pochopenie 
a zároveň zápas s Božou prítomnosťou vo veľmi konkrétnych situáciách“.42 Model praxe 
sa podobá antropologickému modelu v tom, že predpokladá takú teológiu, ktorá sa usku-
točňuje v danom kontexte účastníkmi tohto kontextu. Je tu však rozdiel. Antropologický 
model, ako sme už uviedli, má tendenciu pozerať sa na danú kultúru nekriticky, brániac 
ju pred zmenami. Naproti tomu teológovia modelu praxe posudzujú kultúru kriticky podľa 
noriem evanjelia, pričom majú sklon k zmene sociálnych štruktúr, ktoré nezodpovedajú 
týmto normám. Zatiaľ čo stúpenci antropologického modelu majú tendenciu pozerať sa 
do minulosti a chcú zachovať kultúrnu a náboženskú identitu ľudí v danom mieste a kon-
texte (statický prístup), zástancovia modelu praxe sa pozerajú do budúcnosti s túžbou 
dosiahnuť sociálne zmeny (dynamický prístup). Tento model je cestou pre utláčaných 
alebo sociálne vylučovaných ľudí, či komunity alebo subkultúry na okraji spoločnosti. Vy-
chádzajúc z praxe a následnej refl exie sa tak môžu ako spoločenstvo usilovať rozpoznať 
Božiu prítomnosť a solidaritu v ich utrpení a môžu získať inšpiráciu pre aktivitu.

Musíme si však uvedomiť dôležitú historickú skutočnosť. Niektorí stúpenci a vyko-
návatelia modelu praxe boli a sú významným spôsobom ovplyvnení marxizmom. Naj-
známejším prípadom boli radikálni stúpenci juhoamerickej teológie oslobodenia, ktorej 
vplyv vrcholil v období sedemdesiatych až osemdesiatych rokov 20. storočia. Inšpirovaní 

41  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 56.
42  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 78.
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marxistickým učením o triednom boji uprednostňovali revolučnú cestu riešenia nepriaz-
nivej sociálnej situácie utláčaných vrstiev. Triedny boj sa totiž v marxizme predstavuje 
ako objektívny a nevyhnutný zákon dejín. Ježiš z Nazareta však odmietol násilie ako 
prostriedok na zmenu človeka alebo sveta. Násilie plodí ďalšie násilie a vzniká uzavretý 
cyklus násilia. V tomto zmysle zaznela kritika zo strany Kongregácie pre náuku viery pri 
Svätej stolici v polovici osemdesiatych rokov minulého storočia. Je ilúziou veriť, že zvrh-
nutie nespravodlivých spoločenských štruktúr pomocou násilia znamená automaticky 
nastolenie spravodlivého režimu, ako aj je ilúziou si myslieť, že nové štruktúry dajú samy 
osebe pôvod pre zmenu človeka znútra.43 Samozrejme, že model praxe neznamená hneď 
sa spájať s revolučnou marxistickou ideológiou. Tento model je živý a rozšírený najmä 
v málo rozvinutých krajinách.

Syntetický model (synthetic model) je syntézou ostatných modelov. Na pomyselnej 
škále vzťahu medzi kultúrou a evanjeliom leží niekde v strede. Význam posolstva evan-
jelia ako aj dedičstva kresťanskej tradície sa v ňom snažíme zachovať, súčasne však 
uznávame zásadnú úlohu, ktorú kontext zohráva vo vzťahu medzi evanjeliom a kultúrou. 
Pod týmto modelom niektorí autori chápu model inkulturačný44 alebo aj interkulturačný.45 
Syntetický model stavia na predpoklade, že každý kontext má svoje unikátne črty, ale aj 
spoločné črty s inými kontextmi. Vzniká medzi nimi dialóg, ktorý znamená komplemen-
tárny a navzájom sa obohacujúci proces. V tomto modeli sa dáva priestor pre každý hlas, 
pričom participanti sa snažia vyhnúť konfrontácii. Božie zjavenie sa chápe ako niečo, čo 
je síce historicky ohraničené v konkrétnom kontexte, takže jeho posolstvo je kontextuálne 
podmienené, no zároveň je neohraničené, platné i účinné vo všetkých kontextoch a kul-
túrach spolu.46 Silnou stránkou modelu je otvorenosť pre dialóg, myšlienkam, inšpiráciám 
a podnetom zo všetkých kultúr a kontextov. Nevýhodou modelu je skutočnosť, že je veľmi 
tažké dosiahnuť dobrú syntézu, nielen akúsi zmes alebo iba porovnávanie. Ďalším ne-
bezpečenstvom je, že hlas z jedného zdroja sa môže stať dominantným nie na základe 
jeho vnútornej sily, ale na základe väčšieho vplyvu jeho zástancov, ich množstva, alebo 
príležitostí pre artikuláciu. Toto nebezpečenstvo môže byť zvlášť aktuálne v prípade stú-
pencov vychádzajúcich zo západných kontextov.

‘Transcendentálny model’ (‘transcendental model’) sa prikláňa k východnému du-
chovnému prístupu, ktorý vidí pravého teológa nie ako toho, čo študuje a diskutuje, ale 
ako toho, kto pestuje hlboký vzťah s Duchom Svätým po dlhých rokoch disciplíny a mod-
litby. Tento model stavia na subjektívnej náboženskej skúsenosti jednotlivca. Keďže jed-
notlivec existuje v rámci určitého historického a kultúrneho kontextu, aj jeho teologické 
uvažovanie je autentickou teológiou tohto kontextu. Spoločná ľudská podstata umožňu-
je jednotlivcovi komunikovať vlastné teologické refl exie širšiemu spoločenstvu ľudí. Čo 
vzniklo na základe skúsenosti jedného človeka, môže sa stať autentickou teologickou 
refl exiou pre ostatných členov spoločenstva v rovnakom kultúrnom kontexte. Slabinou 
tohto modelu je ťažko uchopiteľné poňatie autenticity. Práve autenticita je tu kritérium na 

43  Dokumenty o teológii oslobodenia, s. 50.
44  Pre ďalšie podrobnejšie informácie pozri napríklad: SHORTER, A.: Toward a Theology of Inculturation, Wipf 

& Stock Pub, 2006.
45  Pre ďalšie podrobnejšie informácie pozri napríklad: SCHREITER, R. J.: The New Catholicity: Theology betwe-

en the Global and the Local, New York: Maryknoll, Orbis Books, 1999.
46  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 91.
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rozlíšenie pravej a správnej teológie v danom kultúrnom kontexte. Neurčitosť tohto krité-
ria sťažuje jeho praktickú aplikáciu Dôsledkom môžu byť rozličné teologické výstrednosti 
a ostatní členovia danej kultúry sa môžu ocitnúť v zmätení.

Podľa Bevansa sú aktuálne všetky uvedené modely. Nehodnotí, ktorý je najlepší ale-
bo najhorší. Uvádza výhody i slabé stránky každého modelu, ako aj konkrétne príklady 
z teologickej praxe. V niektorých kultúrnych prostrediach, situáciách a okolnostiach môže 
jeden model adekvátnejšie odpovedať na výzvy ako iný. Aj keď uvedená škála modelov 
kontextuálnej teológie súvisí s modelmi misijnej činnosti, najmä vzhľadom na vzťah me-
dzi evanjeliom a misijnou Cirkvou na jednej strane a miestnou kultúrou na strane druhej, 
autor nehovorí priamo o modeloch misijnej činnosti. Predkladá skôr prístupy kontextuál-
no-inkluzivistického teologického konceptu. Bevans touto modelovou škálou urobil vyni-
kajúce, avšak predsa len teoretické rozlíšenie. Jednotlivé modely nie sú oddelené jasnou 
hranicou a v praxi sa navzájom prelínajú. Môžeme si len ťažko predstaviť, že uvedené 
modely môžu byť aplikované izolovane. Napokon autor to sám pripúšťa.47

Bevansov prístup má istý nedostatok v terminologickej oblasti. Autor voľne narába 
s termínom „kresťanstvo“ a zdá sa, akoby nerozlišoval medzi pojmami „kresťanstvo“ 
a „evanjelium“. Chápe kresťanstvo ako voľné synonymum k pojmom evanjelium a cirkev? 
O kresťanstve hovorí ako o partnerovi voči miestnej kultúre.48 Musíme tu však rozlišovať. 
Partnerom pre ľudí z miestnych kultúr nie je kresťanstvo, ale misijná Cirkev, ktorá priná-
ša evanjelium a delí sa oň. Nástrojom misijnej činnosti je Cirkev podnecovaná a vedená 
Duchom Svätým, a nie kresťanstvo ako svetové náboženstvo. Cieľom misijnej služby 
nie je „pokresťančovať“ národy a kultúry, ale sprítomňovať Božie kráľovstvo skrze život 
a delenie sa o evanjelium ako znamenie samotného Božieho kráľovstva.

Misionár alebo misijný tím v praxi nerozmýšľa, aký kontextuálny model bude aplikovať. 
Pracuje tak, ako je v danej situácii, podmienkach, okolnostiach a kontextoch najlepšie 
možné. Misijná stratégia sa odvíja aj od takých významných faktorov, ako je vlastná 
charizma, charizma misijnej spoločnosti, v ktorej pracuje, politický a sociálny kontext. 
Ako príklad môžeme spomenúť misijnú situáciu Kambodže, ktorú by sme vzhľadom na 
budhistický a post-polpotovský kontext mohli charakterizovať ako predevanjelizačnú – 
ani jeden z Bevansových modelov v čistej a izolovanej forme nie je v tejto krajine uplat-
niteľný, ale sa tu prelína viacero prístupov. Musíme napríklad tiež rozlišovať, či skúmame 
misionára jednotlivca, alebo misionársky tím. Bevans vo svojej štúdii s týmto rozlíšením 
vôbec nepracuje. Modely kontextuálnej teológie, ktoré uvádza, sú podložené príkladmi 
misionárskych osobností jedincov. V misijnom tíme môžu nastať rozličné synergie, ktoré 
nie sú jednoducho „technicky“ uchopiteľné. Avšak škála kontextuálnych modelov podľa 
Bevansa môže byť inšpiráciou aj v tomto prípade.49

47  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 43, 140.
48  BEVANS, S. B.: Models of Contextual Theology, s. 42 – 44, 59, 73, atď. 
49  BUČKO, L.: Vývoj misijných modelov: od etnocentrizmu k pluralite, s. 87 – 110.
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Globalizácia a jej výzvy
Globalizácia sa stala charakteristickou črtou postmodernej doby. Autori skúmajú otázku, 

či je globalizácia jav nový alebo starý, či ide o jav, ktorý sa v histórii ľudstva cyklicky opakuje, 
alebo ide o lineárny proces.50 Scholte delí autorov skúmajúcich proces globalizácie do dvoch 
skupín: do prvej skupiny patria autori, ktorí hovoria o globalizácii ako o historickom procese 
a jej prvky nachádzajú už v minulosti (napríklad Hopkins, Wallerstein, Chomsky a i.). Druhú 
skupinu tvoria autori, čo chápu globalizáciu ako nový jav, ktorý sa objavil až v súčasnosti 
(napríklad King, Schneider, Beck a i.).51

Ak chápeme globalizáciu skôr v ekonomicko-politickom zmysle, možno povedať, že ko-
rene globalizácie siahajú niekde do obdobia objavenia a podrobenia Nového sveta, teda 
do obdobia kolonizácie. Hoci sa termín „globalizácia“ začal používať najprv v ekonomickej 
sfére, globalizačný tlak postupne zasiahol takmer všetky oblasti ľudskej spoločnosti. Glo-
balizácia je komplexný pohyb s mnohorakými aspektmi, ktorý preniká takmer všetky oblasti 
života spoločnosti a ktorý pociťujeme vo svojom každodennom živote. Aj keď sa globali-
začný pohyb prejavuje najmä vo vyspelých regiónoch sveta, pred jej tlakom neunikajú ani 
menej rozvinuté oblasti.

Globalizáciou nazývame politické, ekonomické a kultúrne procesy, ktoré spôsobujú 
prepájanie a vzájomné ovplyvňovanie národov, štátov a kontinentov. Globalizácia stiera 
rozdiely medzi jednotlivými národmi, štátmi, ekonomikami, kultúrami a postupne vytvára 
zjednocujúce pravidlá spolužitia. Ulrich Beck charakterizuje globalizáciu ako proces, ktorý 
utvára nadnárodné sociálne väzby a priestory, prehodnocuje lokálne kultúry a vťahuje do 
seba tretie kultúry. Je charakteristická pohybmi, prostredníctvom ktorých nadnárodní aktéri 
s ich mocenskými možnosťami, orientáciou a sieťovými systémami zväzujú národné štáty 
a ich politickú a ekonomickú suverenitu.52 Globalizácia teda znamená svetovú spoločnosť 
bez svetového štátu a bez svetovej vlády. Hoci globalizácia nie je riadená nejakou centrál-
nou svetovou mocou (aj keď niektoré konšpiračné teórie by to tak chceli vidieť), badať tu 
procesy zjednocovania na rôznych úrovniach. Proces globalizácie je nehomogénny a ne-
jednoznačný, niekedy dokonca vnútorne protirečivý. Niektoré krajiny a regióny sú globa-
lizáciou ovplyvnené viac, iné menej (vplyv globalizácie na západnú Európu v porovnaní 
s jej vplyvom napríklad na subsaharskú Afriku), urbanizované centrá majú viac globálnych 
prepojení ako vidiecke oblasti, globálne vzťahy sú nerovnomerne rozložené aj vzhľadom na 
sociálne vrstvy, vekové skupiny atď. 

Z ekonomického aspektu znamená globalizácia nápor liberálneho trhového kapitalizmu, 
ktorý ignoruje národné a štátne hranice. Nadnárodný kapitál má úžasnú schopnosť rýchlo 
reagovať na zmeny na lokálnej i globálnej úrovni. Zameriava sa prevažne na krátkodobé 
a strednodobé projekty, aby čo najviac maximalizoval zisky. Úžitok väčšiemu spoločenstvu 
ľudí však prinášajú najmä dlhodobé projekty. Preto tu dochádza ku konfl iktom záujmov. 

50  EŠTOK, G.: Globalizácia ako jav starý alebo nový? s. 520.
51  SCHOLTE, J. A.: Globalization: A Critical Introduction, s. 19.
  Niektoré publikácie uvedených autorov boli preložené a vydané aj v čekých alebo slovenských  

vydavateľstvách , napríklad: WALLERSTEIN, I.: Úpadek americké moci: USA v chaotickém světě, Praha:  
Knižnice sociologických aktualít, 2005; CHOMSKY, N.: Hegemonie nebo přežití: Americké tažení za globální 
nadvládou, Praha: Mladá fronta, 2006; KING, A. – SCHNEIDER, B.: První globálni revoluce, Bratislava: Bradlo, 
1991; BECK, U: Čo je globalizácia? Omyly globalizmu. Odpovede na globalizáciu, Bratislava: Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, 2004.

52  BECK, U.: Moc a protiváha moci v globálním věku: Nová ekonomie světové politiky, s. 27. 
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Niektorí jedinci a malé skupiny pôsobením globálneho kapitálu nadmieru bohatnú, zatiaľ čo 
viac je takých, ktorých životná úroveň stagnuje, alebo sa ich životné podmienky zhoršujú. 
Globálny kapitál má však aj pozitívne stránky. Pomohol napríklad niektorým krajinám Ázie 
a Latinskej Ameriky dostať sa na vyššiu hospodársku úroveň. 

Vzhľadom na uvedené súvislosti musíme globalizáciu odlíšiť od globalizmu, ktorý zna-
mená ideológiu svetovej nadvlády voľného trhu a trhovej ekonomiky, čím degraduje mul-
tidimenzionálnosť globalizácie len na hospodársku dimenziu.53 Ekonomická globalizácia 
buduje na princípe voľného trhu a opiera sa o neprestajný hospodársky rast, ktorý je však 
limitovaný možnosťami Zeme. Ukazuje sa, že princíp globálneho a liberálneho trhu nie je 
schopný zabezpečiť spravodlivý ekonomický rozvoj všetkých národov a regiónov. Kým bo-
haté a pripravené krajiny z neho profi tujú, veľmi chudobné krajiny a vylúčené spoločenstvá 
ešte viac zaostávajú.

Globalizácia je v určitom zmysle ambivalentný fenomén. Na jednej strane utvára istý 
stupeň homogénnosti vo svete, čo sa týka najmä ekonomickej, mediálnej či čiastočne aj 
kultúrnej sféry, na druhej strane však posilňuje regionálnosť a prináša nový partikularizmus, 
ktorý zdôrazňuje lokálnosť. Globalizačné siete majú polycentrický charakter. Tento poly-
centrizmus globalizácie síce podnecuje rôzne formy partikularizmu, avšak nie je schopný 
prevziať nad nimi dostatočnú kontrolu. Svedčia o tom konfl ikty v regióne bývalej Juhoslá-
vie, na území rozpadnutého Sovietskeho Zväzu, na Blízkom východe či v Afrike. Ľudia sa 
dnes nachádzajú aj v lokálnom aj globálnom priestore. Interakcie lokálneho s globálnym 
spôsobuje napätia. Tieto napätia vzbudzujú otázky z oblasti kultúrnej, sociálnej i politickej. 
Lokálny priestor nie je uchránený od vonkajšieho vplyvu, ale je ustavične ovplyvňovaný 
globálnymi silami. Pritom lokálnosť nie je defi novaná len na základe teritoriálnych kritérií, ale 
na jej určenie sa pridávajú ďalšie charakteristiky (kultúrnej, sociálnej, náboženskej povahy 
atď.). Robert Schreiter hovorí, že ani globálne homogenizačné sily, ani lokálna rezistencia 
nemôžu sami o sebe poskytnúť adekvátne a uspokojujúce odpovede na vyššie uvedené 
otázky. Odpovede musíme hľadať práve v ich vzájomnej interakcii.54 V duchu tohto článku 
sa musíme pýtať, ako prinášať evanjelium a ako predstavovať Božie dielo spásy v tomto 
ambivalentnom priestore.

Medzi pozitívne stránky globalizácie by sme mohli zaradiť okrem už spomínaného hos-
podárskeho pozdvihnutia niektorých rozvojových krajín Ázie a Latinskej Ameriky aj naprí-
klad spoznávanie sa ľudí a zbližovanie národov, výhody informačných technológií, sprístup-
ňovanie vzdelania, atď. Mnohí obyvatelia svetových veľkomiest pochádzajú z rozličných 
národov, etnických skupín a kultúr, pričom tvoria akúsi globálnu komunitu ľudí, kde sa môže 
stýkať každý s každým. Vzniká tak prostredie medzikultúrnej komunikácie. Nastáva šanca 
zotrieť rasové, kultúrne a iné predsudky a utvoriť tak pôdu pre zbližovanie ľudstva. Globálna 
súťaživosť môže podporiť tvorivosť a inovácie. Rozvojové krajiny môžu profi tovať z vedec-
ko-technického rozvoja bez investovania obrovských prostriedkov na vývoj nových techno-
lógií. Globálne informačné technológie prenikajú aj do menej rozvinutých krajín, čím pomá-
hajú sprístupňovať vedomosti a podieľajú sa na rozvoji vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. 
Internet vo svojej podstate prispieva k decentralizácii, zároveň však aj k centralizácii sveta.

53  BECK, U.: Čo je globalizácia? Omyly globalizmu. Odpovede na globalizáciu, s. 21 – 25, 107, 137.
54  SCHREITER, R. J.: The New Catholicity. Theology between the Global and the Local, s. 12.
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Globalizácia so sebou prináša rozličné napätia a konfl ikty, no zároveň však predkladá 
aj mnohé výzvy. Jednou z najdôležitejších je výzva spojiť ľudí v riešení problémov, ako je 
ochrana celistvosti človeka a ľudskej dôstojnosti, otázka bioetiky a neporušiteľnosti života 
vôbec, problematika rodiny a jej postavenia v spoločnosti, otázky súvisiace so životným pro-
stredím a udržateľným rozvojom, problematika priepastného rozdielu medzi ekonomikami 
bohatých a rozvojových krajín, otázka organizovaného násilia a všetkého druhu terorizmu, 
otázky súvisiace so zbrojením, hladom a chorobami. Veľkou výzvou v globalizujúcom sa 
svete je problém zneužívania zraniteľných skupín, žien a detí, otázka utečencov a migrácie 
vo všeobecnosti, otázka medzikultúrneho a medzináboženského dialógu, otázka masme-
diálnej komunikácie a manipulácie verejnej mienky.

V súvislosti s globalizáciou je veľkou výzvou aj rýchla urbanizácia sveta. Podľa štatistík 
až 54 % celosvetovej populácie žije v mestách a toto číslo v súčasnosti prudko eskaluje.55 
Kultúrna rozličnosť etnických skupín sa vo svetových megapolisoch postupne stiera. Masy 
ľudí žijú v multikultúrnych spoločenstvách. Negatívnou stránkou svetovej urbanizácie sú 
milióny ľudí, ktoré v rozvojových krajinách dnes živoria v najchudobnejších mestských štvr-
tiach – slumoch, čiže v nevyhovujúcich životných podmienkach na hranici alebo často aj pod 
hranicou absolútnej chudoby. V tomto prípade môžeme ťažko hovoriť o akejsi pôvodnej či 
tradičnej kultúre. Toto sú výzvy, ktoré predchádzajúce misijné modely nezohľadňovali, alebo 
brali do úvahy len minimálne.

Aktuálny model – odpoveď na výzvy súčasnosti
Pozrime sa teraz na aktuálnu výzvu súčasnosti, v situácii globalizujúceho sa sveta, keď 

sa môže objaviť otázka transformácie kontextuálno-inkulturačného misijného modelu alebo 
dokonca hľadania nového misijného modelu. Pokúsme sa urobiť syntézu tohto transformov-
ného či nového modelu, ktorý pracovne budeme nazývať „pluralistickým“ . Pluralistický 
model misijnej činnosti bude mať stále mnohé charakteristické znaky kontextuálno-inkul-
turačného modelu, pričom ďalšie črty bude nadobúdať vzhľadom na špecifi ká miestnej 
komunity či kultúrneho spoločenstva, na výzvy globalizácie a na misijný prístup.

V tejto súvislosti si všimnime dôležitú otázku inkulturácie. V niektorých špecifi ckých soci-
álnych situáciách či v istých geografi ckých lokalitách, prípadne vzhľadom na posun v mysle-
ní ľudí, inkulturácia dnes už nemusí zohrávať takú významnú úlohu, ako pred dvadsiatimi či 
tridsiatimi rokmi. Ide napríklad o situáciu stierania hraníc medzi kultúrami a utvárania akej-
si nadnárodnej globálnej kultúry, či o situáciu koexistencie rozličných kultúr vo svetových 
megapolisoch, alebo napríklad o stav živorenia celých komunít ľudí v najchudobnejších 
štvrtiach veľkomiest – slumoch, kde otázka tradičnej kultúry je prekrytá otázkou masívnej 
plošnej chudoby. V tomto prípade sme vyzývaní skôr k misijnému prístupu, ktorý má na zre-
teli predovšetkým spoluprácu pri zabezpečení základných životných podmienok pre cieľové 
skupiny a až následne sa pokúša o evanjelizáciu. V niektorých prípadoch komunitnej misij-
nej práce treba na začiatku pracovať dokonca v akomsi „paternalistickom“ režime, a to vte-
dy, keď miestna komunita ani sama nevie identifi kovať svoje vlastné potreby, cesty rozvoja 
a hlavné faktory svojej deprivácie. Za takýmto príkladom nemusíme chodiť veľmi ďaleko. Ide 
napríklad aj o niektoré rómske osady na východnom Slovensku. V súčasnosti je tiež veľmi 
aktuálnou témou dialóg medzi kultúrami a porozumenie medzi svetovými náboženstvami. 

55  Uvedené informácie sa opierajú o štatistické údaje OSN POPIN 2014: [online]. [cit. 30 november 2015]. 
Dostupné na internete: https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf 
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Vzniká otázka, ako sa bude evanjelium ohlasovať v prostredí globalizovaných medzikultúr-
nych vzťahov. Tieto situácie a prístupy spôsobené súčasnými pohybmi a napätiami v ľud-
ských spoločenstvách by mal zohľadňovať tento nový, či transformovaný misijný model.

Misijná Cirkev v istom zmysle predbehla postmodernú spoločnosť v odpovedi na globa-
lizáciu. Cirkev ako nástroj misie trojjediného Boha môžeme chápať ako pluralitu v jednote 
s cieľom naplnenia života jednotlivcov, skupín i celých národov. Cirkev je Ježišom zvolané 
univerzálne spoločenstvo, ktoré pochádza z rozličných národov, kultúr a sociálnych skupín, 
hýbe ním Duch Svätý, a ktorého stredom je Ježiš Kristus. Ľudí v univerzálnej Cirkvi ne-
spája predovšetkým kultúra, ani práca, sociálny status, či spoločné záujmy, ale Kristus 
sám a jeho evanjelium. Globálna vízia a misia Cirkvi vychádza z jej podstaty a z Ježišovho 
misijného poverenia (porov. Mt 28,19; Mk 16,15). Misijná Cirkev sa usiluje sprostredkovať 
univerzálnosť Božej misie (‘Missio Dei’), pričom sa vo svetle evanjelia transformuje, oslo-
bodzuje a pozdvihuje miestna kultúra. Cirkev by si mala zachovať svoj odstup a nezávislosť 
vo vzťahu k svetovému globalizačnému pohybu, zároveň by sa mala sa musí inkulturovať 
v prostredí globalizujúceho sa sveta, musí sa teda učiť žiť a pôsobiť v kontexte globalizácie 
tak, aby bola zrozumiteľným znamením spásy pre dnešných ľudí. Ukazuje sa, že dnes sme 
sa ocitli v dobe, kedy zvláštnu dôležitosť nadobúda štvrtý znak Kristovej Cirkvi – katolíckosť 
(všeobecnosť, univerzálnosť, pluralita v jednote). Katolíckosť Cirkvi hovorí, že Cirkev je uni-
verzálna a globálna, no zároveň je spojená s miestnymi spoločenstvami ľudí. Všeobecná 
Cirkev podporuje rozvoj miestnych cirkví a naopak.56

Globalizácia ako celosvetový proces mení kontext misijnej činnosti Cirkvi. Univerzálna 
Cirkev si v zmenených podmienkach musí nájsť nový misijný model, v ktorom sa uplatní 
najmä prorocký dialóg,57 zohľadňujúc špecifi ká globálnej spoločnosti. Medzi takéto špecifi ká 
patrí napríklad vznikanie nových subkultúr, ktoré už viac nie sú podmienené predovšet-
kým etnickým alebo geografi ckým pôvodom človeka, ale napríklad jeho sociálnym stavom, 
povolaním alebo záujmami (môže ísť napríklad o subkultúry ľudí bez domova, detí ulice, 
migrantov, príslušníkov hnutí atď.), masová migrácia a prudký nárast urbanizácie najmä 
v rozvojových krajinách, utváranie akejsi globálnej kultúry s paralelným vznikaním nových 
partikularizmov atď.

Východiská pre program aktuálneho misijného modelu môžeme nájsť v encyklikách po-
sledných pápežov ako aj v mnohých ďalších cirkevných dokumentoch.58 Cirkev aj v globál-
nom svete musí byť verná svojmu misijnému poslaniu; 

56  BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu, s. 386 – 387.
57  Termín „prorocký dialóg“ sa objavil na XV-tej generálnej kapitule Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa ko-

nala v roku 2000 v Ríme. Tento termín označuje, že misijná Cirkev do dialógu vstupuje z pozície svojej viery 
a spolu s partnermi v dialógu sa usiluje počuť hlas Božieho Ducha. Verbisti identi� kovali štyri základné 
situácie, v ktorých sa prorocký dialóg uskutočňuje: prvotná evanjelizácia a re-evanjelizácia, služba chudob-
ným a marginalizovaným, medzikultúrna spolupráca a medzináboženské porozumenie. 

  (Documents of the XV General Chapter SVD, 52 – 54).
58  Pri východiskách pre súčasný misiný model sa opierame najmä o tieto dokumenty Katolíckej cirkvi: Re-

demptoris missio, encyklika Jána Pavla II., 1990; Evangelii gaudium, apoštolská exhortácia pápeža Františka, 
2013; Verbum Domini, posynodálna apoštolská exhortácia Benedikta XVI., 2010; Lumen � dei, Encyklika 
pápeža Františka, 2013; Caritas in veritate, Encyklika Benedikta XVI., 2009; Evangelium vitae, Encyklika 
Jána Pavla II., 1995; Ecclesia in America, posynodálna apoštolská exhortácia Jána Pavla II., 1999; Familiaris 
consortio, apoštolská exhortácia Jána Pavla II., 1981; Centisimus annus, encyklika Jána Pavla II., 1991; Deus 
caritas est, encyklika Benedikta XVI., 2005; Posolstvo Benedikta XVI. k svetovému dňu pokoja, 2011; Posol-
stvo Benedikta XVI. k 47. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, 2013; The rapid de-
velopment, Apoštolský list Jána Pavla II. zodpovedným za spoločenskú komunikáciu, 2005; Kde je tvoj Boh?
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●  usilovať sa ukazovať a obhajovať pravdu o Bohu, o človeku, o svete; 
●  predkladať Božie slovo, ktoré je prameňom neprestajnej obnovy; 
●  deliť sa o vieru, ktorá je svetlom jednotlivcov, ľudskej spoločnosti a dejín a je základom 

jednoty ľudstva; 
●  zasadzovať sa za život a jeho ochranu a za zabezpečenie prístupu k zdravotníctvu aj 

pre zraniteľné skupiny, mať pri tom na zreteli celostný rozvoj ľudskej osoby vo všetkých 
jej dimenziách;

●  učiť o úlohe človeka ako Božieho spolupracovníka, ktorého Boh povolal do tohto sveta za 
jeho správcu, a nielen za konzumenta, pôsobiť v záujme udržateľného rozvoja a ochrany 
integrity celého stvorenia;

●  prispievať k rozvoju formovaním svedomia; 
●  angažovať sa vo veciach ochrany a pozdvihnutia rodiny; 
●  obhajovať dôstojnosť každého človeka, chrániť ľudské práva, zastávať sa utláčaných, 

vylučovaných a ponižovaných, ale aj žien a detí, angažovať sa v práci s migrantmi, prí-
slušníkmi menšín a subkultúr;

●  hľadať nové formy misijnej činnosti v dynamicky sa urbanizujúcom prostredí; 
●  upozorňovať na chyby, ktorých sa skupiny alebo celá spoločnosť dopúšťa a ktoré sú 

v protiklade s evanjeliovým učením; 
●  zasadzovať sa za spravodlivosť a pokoj vo svete, sprítomňovať lásku a vnášať zmierenie 

do vzťahov medzi ľuďmi, spoločenstvami a národmi, zapájať sa do ekumenickej spolu-
práce a dialógu medzi náboženstvami a kultúrami;

●  angažovať sa v šírení pravdy komunikačnými médiami a ponúknuť evanjeliové posolstvo 
do životného priestoru sociálnych sietí.

Čo by mohlo byť stmeľujúcim prvkom modelu? Súčasný a aktuálny misijný model by mal 
niesť dôležitý a podstatný rozmer, ktorým je koncept zmierenia. Všeobecne sa zmierenie 
týka štyroch dimenzií: zmierenie človeka s Bohom, so sebou samým, s blížnymi, so svetom 
a s celým stvorenstvom.59 Aplikáciou konceptu zmierenia v misijnej činnosti sa medzi inými 
roky zaoberá americký teológ Robert Schreiter, ktorý zmierenie pokladá za najdôležitejšiu 
dimenziu misijnej činnosti v súčasnosti vôbec.60 Podľa neho je možnosť uzdravenia a zmie-
renia v rozdelenej spoločnosti jednou z najvýznamnejších posolstiev evanjelia pre dnešný 
svet. Schreiter však nechápe zmierenie len ako „zbieranie úlomkov“ po násilnom konfl ikte 
alebo po devastujúcich vplyvoch globalizácie, ani nejde o nejaký terapeutický proces.61 
Zmierenie znamená uzdravenie, zmenu zmýšľania a postojov, čo nemôže byť naprogra-
mované. Cieľom zmierenia je vyliečenie rán jednotlivcov i spoločnosti ako celku, pričom tu 
kľúčovú úlohu zohráva svedectvo o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Zmierenie nezna-

Dokument Pápežskej rady pre kultúru; Laudato si, encyklika pápeža Františka, 2015.
59  Reconciliatio et paenitentia, posynodálna apoštolská exhortácia Jána Pavla II., 1984.
60  SCHREITER, R. J.: Reconciliation. Mission and Ministry in a Changing Social Order, 1992.
  SCHREITER, R. J.: Reconciliation as model of mission, s. 6 – 15. 
  SCHREITER, R. J.: Reconciliation and healing as a paradigm for mission, s. 74 – 83.
  SCHREITER, R. J.: A practical theology of healing, forgiveness and reconciliation, s. 366 – 397.
61  SCHREITER, R. J.: A practical theology of healing, forgiveness and reconciliation, s. 366 – 397.
  JAŠŠO, J.: Dôležité princípy v misijnej činnosti a ich praktická aplikácia v mis. oblasti Colon v Hondurase, s. 

43 – 51. 
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mená návrat do pôvodného stavu, ale jeho výsledkom je niečo nové – nové stvorenie, nový 
človek, nová spoločnosť. Takto sa zmierenie môže stať stmeľujúcim i rozvíjajúcim prvkom 
aktuálneho modelu misijnej činnosti.

Záver
Zámerom predmetného článku bolo predložiť skúmanie vývoja misijných modelov 

z aspektu vzťahu medzi evanjeliom a miestnou kultúrou, a skúmania prístupu misionárov 
k tomuto vzťahu. Na samotný záver článku si dovolím predložiť stručné zhrnutie, v rámci 
ktorého sa pokúsim priblížiť základné charkteristické prvky súčasného misijného modelu 
s pomenovaním „pluralistický“. Základným prvkom tohto modelu je aplikovanie prorockého 
dialógu ako účasti na misii Svätej Trojice a pokračovaní Ježišovej oslobodzujúcej činnosti 
ako jediného Spasiteľa sveta. Začlenenie vylúčených skupín spoločnosti vzhľadom na staré 
a nové formy chudoby čiže sociálna inklúzia je druhým rysom nášho modelu. Ďalšou črtou 
modelu je zmena v prístupe pokiaľ ide o otázku inkulturácie. Misionári dnes pracujú viac 
s mentalitou a hodnotovou orientáciou ľudí, než s konkrétnymi prvkami materiálnej kultúry. 
Súčasný misijný model predpokladá ďalší prvok, a to pluralitu prístupov, čo znamená, že 
neodmieta niektoré prístupy jeho predchodcov. Medzikultúrny dialóg a porozumenie medzi 
náboženstvami je taktiež aktuálnou črtou modelu, pretože evanjelium sa ohlasuje v globa-
lizovaných medzikultúrnych vzťahoch. Napokon koncept zmierenia vo svojich niekoľkých 
úrovniach je stmeľujúcim prvkom súčasného modelu misijnej činnosti.
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Abstrakt
Predkladaný článok na základe stručnej analýzy poukazuje na niekoľko významných 
a zaujímavých prvkov prevažne sociálneho zamerania, ktoré sú vďaka ich nadčasové-
mu rozmeru relevantné aj pre misijnú činnosť uskutočňovanú v súčasnosti. Z dôvodu 
príťažlivosti ich obsahu a prínosu aj pre oblasť misijnej práce, by ich nemal opomenúť 
ani žiadny záujemca o kresťanskú misiu,/misijnú činnosť, službu, a to na jej teoretickej, 
či aplikačnej úrovni. Tieto prvky sú na rôznych miestach a v rôznych súvislostiach expli-
citne prítomné aj v Cirkevných dokumentoch, encyklikách a odborných publikáciách za-
oberajúcich sa misijnou činnosťou. Predovšetkým v oblasti pomáhajúcich profesií s dô-
razom na oblasť misijnej práce je pre pomáhajúcich (misijných) pracovníkov potrebné 
naučiť sa ich aplikovať v praxi, pri ich pôsobení a prenášať aj do oblasti ich osobného 
života na úrovni osobnostného a duchovného rastu. Prvým podkladom pre túto analýzu 
je hľadanie súvislosti medzi sociálnou náukou Cirkvi a misijnou činnosťou Cirkvi; a hľa-
danie prvkov misijného rozmeru v sociálnej náuke Cirkvi. Druhým podkladom je encykli-
ka Deus caritas Est, ktorá hoci nie je svojim pôvodom zaradená k sociálnym encyklikám 
sociálnej náuky Cirkvi, obsahuje významné prepojenie s touto náukou, ako aj sociálne 
prvky dôležité pre súčasnú spoločnosť. 

Kľúčové slová: Sociálna náuka Cirkvi. Encyklika Deus caritas Est. Misijná činnosť. Roz-
mer Caritas. Služba lásky.

Abstract 
This article uses a brief analysis as a means of identifying several signifi cant and in-
teresting elements of social nature which are relevant for current mission activities due 
to their timelessness. Given the appealing nature of their content and contribution to 
mission activities in theory and practice, all those interested in Christian mission and 
mission activities or service should bear them in mind. These elements are explicitly 
present in various contexts in Church documents, encyclicals, and professional books 
and articles on mission activities. Especially in the area of helping professions focused 
on mission activities, it is necessary for helping (mission) workers to learn to apply these 
elements in practice and use them in their personal lives at the level of personal and 
spiritual growth. The fi rst pillar of the analysis is searching for connections between 
a social study of the Church and Church mission activities, and searching for elements 
of a missionary nature in the social study of the Church. The second pillar is the encyc-
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lical Deus caritas Est, which is not perceived as a social encyclical of the social study 
of Church. However, it contains signifi cant links to this study, as well as social elements 
important for today’s society.

Keywords: Social study of the Church. Encyclical Deus caritas Est. Mission activity. 
Caritas aspect. Service of love.

Úvod
„V deň, keď prestanete horieť láskou, mnohí zomrú hladom.“62 Touto myšlienkou Fran-

coisa Mauriaca by sme mohli v stručnosti charakterizovať primárny sociálny prvok, ktorý 
otvára človeka pre pomoc iným na báze dobrovoľnej či profesionálnej, pre rôzne oblasti 
pomáhajúcich profesií, predovšetkým však pre oblasť misijnej činnosti. Korene lásky bez 
ohľadu na náboženské vyznanie človeka, jeho príslušnosť ku kresťanskej denominácií 
alebo svetonázor absentujúci toto vyznanie môžeme hľadať v tom, že Boh každého člo-
veka bez rozdielu miloval ako prvý (porov. 1Jn 4,10). Keď vychádzame z predpokladu, že 
je človek stvorený na Boží obraz, je Bohu podobný. V prípade, že veríme tomu, že Boh je 
láska, potom je mu človek podobný obzvlášť v princípe lásky. Človek ako viditeľný obraz 
neviditeľného Boha,63 je vo svojom vnútri stvorený na to, aby bol milovaný a aby sám mi-
loval.64 Láska Boha k človeku je teda už od jeho stvorenia vložená do jeho srdca a otvára 
ho pre to, aby dokázal milovať.

Vrcholné zjavenie Božej lásky človeku je sústredené v osobe Ježiša Krista, lebo Boh tak 
veľmi miloval svet, že mu dal svojho jediného Syna (porov. Jn 3, 16). Ježiš prostredníctvom 
svedectva vlastného života a skutkov prejavil učeníkom svoju lásku k nim a zároveň vy-
jadril prianie, aby sa aj oni podľa príkladu, ktorý im dal navzájom milovali a preukazovali si 
službu nezištnej a obetavej lásky (porov. Jn 13, 1 – 13). Na tomto najvýznamnejšom zjavení 
sa Boha človeku, stojí celé kresťanské spoločenstvo, celá Cirkev. A z neho pochádzajú 
aj všetky mimoriadne ako aj menšie skutky lásky konané v skrytosti, trvajúce vo viac ako 
dvetisícročnom dejinnom existovaní kresťanstva. V tomto ohľade nie je výnimkou ani mi-
sijná činnosť Cirkvi, ktorá je podľa vzoru Ježiša Krista skláňajúceho sa k človeku vo svojej 
podstate službou lásky. Akákoľvek služba človeku v zmysle tejto analógie má teda základ 
v stretnutí – v dôvere toho, kto ju potrebuje a v láske toho, kto ju poskytuje.65 

Predmetom predkladaného článku je na základe stručnej analýzy poukázať na niekoľ-
ko významných a zaujímavých prvkov prevažne sociálneho zamerania, ktoré sú vďaka 
ich nadčasovému rozmeru relevantné aj pre misijnú činnosť uskutočňovanú v súčasnosti. 
Z dôvodu príťažlivosti ich obsahu a prínosu aj pre oblasť misijnej práce, by ich nemal opo-
menúť ani žiadny záujemca o kresťanskú misiu,/misijnú činnosť, službu, a to na jej teore-
tickej, či aplikačnej úrovni. Prvým podkladom pre túto analýzu je hľadanie súvislosti medzi 
sociálnou náukou Cirkvi a misijnou činnosťou Cirkvi; a hľadanie prvkov misijného rozmeru 
v sociálnej náuke Cirkvi. Druhým podkladom je encyklika Deus caritas Est, ktorá hoci nie 
je svojim pôvodom zaradená k sociálnym encyklikám sociálnej náuky Cirkvi, obsahuje vý-
znamné prepojenie s touto náukou, ako aj sociálne prvky dôležité pre súčasnú spoločnosť. 

62  MÜHS, W.: Slovom srdca, s. 24.
63  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, s. 17.
64  MÜHS, W.: Slovom srdca, s. 154. 
65  POSPÍŠIL, C. V.: Teologie služby, s. 15.
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Pri podrobnejšom bádaní sociálnej náuky Cirkvi, jej princípov a odporúčaní si môžeme 
všimnúť podobnosti až spoločné znaky s encyklikou Deus caritas Est významné pre misij-
nú činnosť v súčasnosti.

Sociálna náuka Cirkvi sa na úrovni svojej spoločensko-politickej, sociálno-teologickej, 
sociálno-etickej a sociálno-pedagogickej orientácie, usiluje o zabezpečenie takej formy 
sociálneho poriadku pre jednotlivca a spoločnosť, v ktorom je možné plniť Božiu vôľu 
a zároveň viesť zodpovedný kresťanský život v spravodlivosti a mieri. Odmieta sociálny 
utopizmus, ako aj tzv. spiritualistické „ghetto-kresťanstvo“, ktoré kresťanskej viere nemá 
záujem ponechať nijakú formujúcu silu v spoločenskej oblasti.66 Vo všetkých svojich soci-
álnych encyklikách, ktorých nosnou myšlienkou je láska vychádzajúca z evanjelia otvára 
bránu, prostredníctvom ktorej sa Cirkev vždy usilovala približovať k ľuďom nachádzajúcim 
sa v rôznych zložitých problémoch, predovšetkým sociálneho charakteru.67 Jej cieľom je 
poukazovať na spoločensko-sociálne problémy konkrétnej doby a pozdvihovať dôstojnosť 
človeka. Zároveň povzbudzuje všetkých kresťanov, aby boli vo svete aktívni a boli schopní 
aj prostredníctvom sily svojej kresťanskej viery pretvárať pozemské skutočnosti. Aby moh-
la sociálna náuka Cirkvi tieto úlohy, ktoré si stanovila aj naďalej zodpovedne a precízne 
vykonávať, musí podrobovať neustálemu skúmaniu súvislosti medzi prezentáciou Bohom 
daných nemenných hodnôt a poriadkov a analýzou vzťahov súčasnosti.68 

Práve z posledného uvedeného dôvodu je skúmanie v predkladanom článku taktiež 
realizované z pohľadu sociálnej náuky Cirkvi. V tejto súvislosti však pred nami zároveň stojí 
otázka, čo prepája skúmanie prvkov dôležitých pre misijnú činnosť prítomných v sociálnej 
náuke Cirkvi a v encyklike Deus caritas est? 

Odpoveď dostaneme keď sa pozrieme na ústrednú líniu oboch kompozícií, ktorá ich 
prepája a tou je láska, orientovaná predovšetkým na dva smery. Láska v podobe základnej 
hybnej sily skutočného rozvoja každého človeka a celého ľudstva. Svedkom tejto lásky 
sa stal samotný Kristus prostredníctvom svojho pozemského života, predovšetkým však 
svojej smrti a zmŕtvychvstania. A tiež láska v podobe caritas, ktorá má svoj pôvod v Bohu, 
večnej Láske. Táto láska caritas je mimoriadna sila, ktorá podnecuje ľudí, aby sa odvážne 
a veľkodušne angažovali na poli spravodlivosti a pokoja pre celú spoločnosť. Z tohto dôvo-
du, predstavuje láska akúsi zlatú niť celej sociálnej náuky Cirkvi, – pre účely predkladaného 
článku je vhodné doplniť, že aj paralelu s encyklikou Deus caritas est, – každá zodpoved-
nosť a angažovanosť vytýčená v tejto náuke vychádza z lásky Ježišovho učenia.69 

Ďalšie relevantné spoločné znaky sociálnej náuky Cirkvi a encykliky Deus caritas est sú 
postavené práve na zmienených podobách lásky. Môžeme ich vidieť napríklad:

v hlavnej orientácií encykliky Deus caritas est. Jej nosný odkaz – napriek skutočnosti, 
že bola vydaná pred niekoľkými rokmi – rovnako ako to môžeme vidieť aj v prípade poslania 
sociálnej náuky Cirkvi, je poznačený nadčasovosťou. Spoločne so sociálnou náukou Cirkvi 
poukazuje na to, že obetavá a nezištná láska Cirkvi caritas, je potrebná aj v tej najspravod-
livejšej spoločnosti a táto láska je zároveň nepopierateľným prejavom podstaty Cirkvi.70; 

66  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi aplikovaná v sociálnej práci, s. 15.
67  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, s. 5.
68  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, 17.
69  Caritas in veritate, 1. – 2.
70  Deus caritas est, 28. – 29.
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alebo v ich spoločnom úsilí prezentovať kresťanské nemenné hodnoty a praktické od-
povede ľudskej lásky na Božiu lásku, pričom každá z nich sa o to usiluje jej vlastným 
osobitým spôsobom.  

Súvislosť sociálnej náuky Cirkvi s misijnou činnosťou
Cirkev sa snaží zaujať postoj k problémom bežných ľudí a refl ektovať potreby sú-

časnosti aj prostredníctvom hľadania nových možností pomoci ľuďom nachádzajúcim sa 
v rôznych náročných záťažových životných situáciách a problémoch. To je zároveň aj 
hlavnou podstatou sociálnej náuky Cirkvi v súčasnosti.71 Jej úlohou nie je predkladať 
technické riešenia problémov nedostatočného rozvoja ako takého, aplikačné návody na 
riešenie „sociálnej otázky“, poznatky modernej sociológie, využiteľné pre kresťansko-so-
ciálne vzdelávanie,72 či navrhovať systémy alebo hospodárske a politické programy, alebo 
uprednostňovať jeden systém pred druhým. Prostredníctvom sociálnych encyklík sa nao-
pak snaží neustále reagovať na problémy ľudskej spoločnosti a aktuálne otázky doby, kto-
ré je potrebné riešiť. Vždy preukazovala svoju starostlivosť o veriacich a ich blaho, ktorá 
však nebola zameraná len na veriacich, ale pomáhala zároveň riešiť aj celospoločenské 
konfl ikty vo svojom období.73 

Orientuje sa na dva základné smery. Prvým je jej vyvíjané úsilie zamerané na človeka 
s cieľom zabezpečiť aby bola chránená, rešpektovaná, budovaná a podporovaná jeho 
ľudská dôstojnosť, ku ktorej sám Boh pristupuje s veľkou úctou. Jej druhý smer je túžba 
mať možnosť vykonávať svoju službu vo svete. Sociálna náuka Cirkvi predstavuje integ-
rálnu zložkou kresťanskej náuky o človeku a nenahraditeľnú súčasť misijného poslania 
Cirkvi ako takej.74 

Ježišovým poverením bolo ohlasovať radostnú zvesť o spáse všetkým národom, ktoré 
sa stalo fundamentom pre toto misijné poslanie Cirkvi. Jeho pôvod môžeme hľadať v hlbo-
kej láske najsvätejšej Trojice, ktorá sa prejavuje v jej vnútornej teologicko-duchovnej dy-
namike. Táto dynamika je pre ňu vlastná a prirodzená pretože ide o sakramentálny rozmer 
poslania Krista a Ducha Svätého. Toto spoločné poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého 
sa uskutočňuje v Cirkvi: v Kristovom tele a chráme Ducha Svätého, a zapája veriacich 
v Krista do jeho spoločenstva s Otcom v Duchu Svätom. Môžeme si to predstaviť nasle-
dovne: Duch pripravuje ľudí, predchádza ich svojou milosťou aby ich pritiahol ku Kristovi. 
Zjavuje im vzkrieseného Pána, pripomína im jeho slová a otvára im ducha, aby chápali 
jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Sprítomňuje im Kristovo tajomstvo predovšetkým v Eucha-
ristii, aby ich zmieril a uviedol do spoločenstva s Bohom, a tak im umožnil prinášať „veľa 
ovocia“.75 Z toho plynie dôležitý záväzok pre spoločenstvo veriacich ako aj Cirkev, aby ce-
lým svojím bytím ohlasovala, dosvedčovala, aktualizovala a šírila tajomstvo spoločenstva 
Najsvätejšej Trojice. Jej poslanie teda nie je pridané k poslaniu Krista a Ducha Svätého, 
ale je jeho sviatosťou.76 

71  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, s. 15.
72  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, s. 15.
73  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, s. 17.
74  ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na sociálnu prácu, s. 16.
75  Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 737. 
76  Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 738.
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Z božského trojičného života zároveň pochádza aj rozmer kresťanskej misijnosti a cha-
ritatívnej činnosti. Veď trojjediný Boh je vo svojej podstate misionársky, je prekypujúcou 
láskou, ktorá dáva do pohybu dejiny sveta a ľudstva. On sám prichádza k ľuďom a skláňa 
sa k nim, aby ich priviedol k naplneniu. Všetci tí, ktorí prijali jedného a toho istého Ducha 
Svätého sa teda určitým spôsobom spájajú medzi sebou navzájom, a aj s Bohom. To-
to spojenie vzťahov symbolicky znázorňuje kríž. Vzťahy s ľuďmi predstavujú horizontálu 
úroveň kríža a vzťah s Bohom jeho vertikálnu úroveň. Kríž je zároveň predstavuje znak 
oslobodenia a transformácie týchto vzťahov, čo je v konečnom dôsledku aj naplnením mi-
sijnej činnosti.77 Ide o poslanie, ktoré je na jednej strane darom, a na strane druhej vážnym 
a zodpovedným záväzkom v povolaní prinášať ho. To tvorí misionársku podstatu Cirkvi.

Vernosťou tomuto poslaniu môže Cirkev prostredníctvom svojej misijnej činnosti vo 
svete vstúpiť do autentického dialógu s celým ľudstvom.78 Potvrdzuje to aj Druhý Vatikán-
sky koncil, ktorý vyzdvihol náboženský charakter tohto poslania v zmysle, že môže byť 
výrazným spôsobom nápomocné pri zriaďovaní a konsolidovaní ľudskej spoločnosti podľa 
Božieho zákona.79 V prípade praktickej aplikácie to znamená, že spása, ktorú Kristus pri-
niesol svetu a z nej aj vyplývajúce poslanie Cirkvi, zasahuje človeka integrálnym spôsobom 
na úrovni duchovnej, osobnej a spoločenskej. Túto úlohu podstatným spôsobom napĺňa 
práve misijný charakter sociálnej náuky Cirkvi.

Misijný rozmer sociálnej náuky Cirkvi
Tento rozmer je realizovaný prostredníctvom rôznych aspektov. Za všetky možno spo-

menúť dva najpodstatnejšie, vzhľadom na skúmanie realizované v predkladanom článku. 
Prvý spočíva v  obsahu náuky. Cirkev na úrovni Učiteľského úradu rímskych pápežov zo-
stavila náuku, ktorá sa vyvinula ako výsledok skúseností niekoľkých generácii kresťanov, 
kde sa stretáva jej obsah s konkrétnymi otázkami ich každodenného života na rôznych 
úrovniach, napríklad na úrovni spoločenskej, politickej, ekonomickej, sociálnej či duchovnej. 
Cieľom obsahu tejto náuky je mať pozitívny vplyv na morálnu kvalitu ľudských rozhodnutí na 
spoločenskej, politickej, ekonomickej, či sociálnej úrovni, – pomáhať kresťanom ako aj všet-
kým ľuďom dobrej vôle, aby sa správne rozhodovali a konali.80 Každé slobodné rozhodnutie 
vplýva na morálnu kvalitu človeka, ktorý ho koná. Obsah sociálnej náuky Cirkvi môže po-
môcť k takým rozhodnutiam, ktoré determinujú ľudskú osobu ako dobrú, a týmto spôsobom 
zároveň vplývať aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom sa tieto rozhodnutia uskutočňujú. 

Druhý dôležitý aspekt je aplikovateľnosť obsahu sociálnej náuky Cirkvi do praktického 
života. V tomto zmysle sa jasne vyjadruje aj Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, ktoré 
poukazuje na skutočnosť, že Sociálna náuka Cirkvi je „služba, ktorá vychádza nielen z ohla-
sovania ale aj zo svedectva“.81 To znamená, že teoretický obsah tejto náuky je nevyhnutný, 
ale jej aplikácia do života je rovnako nezastupiteľná. Dosvedčujú to aj dejiny Cirkvi siahajúce 
až k raným Cirkevným spoločenstvám, kde svedectvo života a skutkov nachádzame už 
v skúsenosti prvých kresťanov. Pre nich predstavovalo sociálne posolstvo evanjelia veľkú 
motiváciu na úrovni praktickej činnosti. Rozdali napríklad svoj majetok chudobným a vydá-

77  BUČKO, L. – BOTEK, O.: Spiritualita pre misijnú činnosť. s. 54; 51; 57.
78  Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 60.
79  Gaudium et spes, 42.
80  Veritatis splendor, 60.
81  Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 67.
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vali svedectvo o tom, že aj napriek rozdielnemu sociálnemu pôvodu je solidárne spolužitie 
možné. Evanjelium po stáročia povzbudzovalo a inšpirovalo nielen rehoľné spoločenstvá, 
ale aj ľudí dobrej vôle všetkých spoločenských stavov k starostlivosti o ľudí v núdzi, chu-
dobných, ponižovaných, bezbranných a sociálne vylúčených. Kristove slová: „Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40) sa tak okrem 
prínosu na teoretickej úrovni pre nich stali aj konkrétnou súčasťou ich kresťanského živo-
ta.82 Misijný charakter sociálnej náuky Cirkvi, ktorého súčasťou je aj obsah sociálnej náuky 
Cirkvi sa teda uskutočňuje nielen na úrovni návrhov, podnetov a logickej vnútornej štruktúry 
tejto náuky, ale predovšetkým na úrovni svedectva skutkov konaných pre autentické dobro 
človeka. To znamená, že prostredníctvom autentického spôsobu jej uskutočňovania a odo-
vzdávania evanjeliového posolstva má v sebe aj vnútorný rozmer evanjelizácie. 

Služba lásky v misijnej činnosti
Ako už bolo načrtnuté aj z obsahu sociálnej náuky Cirkvi, túto službu lásky pre iných 

sa snaží Cirkev uskutočňovať počas celých dejín od svojho vzniku až po súčasnosť. Slúžiť 
iným, ktorí to potrebujú je vnímané ako súčasť jej veľkolepého poslania na zemi, ako jej 
úloha. Encyklika Deus caritas est predkladá vnímanie tejto služby v porovnaní so sociálnou 
náukou Cirkvi a jej ostatnými sociálnymi encyklikami v rozsiahlejšom význame, a nazýva ju 
výrazom caritas. Je to pôvodom latinský výraz, ktorým môžeme v širšom ponímaní označiť 
dobročinnú lásku, milosrdenstvo, charitu, ktorá sa snaží konať dobro pre tých, ktorí sú odká-
zaní na pomoc iných. V tejto súvislosti nie je možné nespomenúť taktiež slová už zosnulého 
profesora Ladislava Šoltésa, ktorý vo výraze caritas vnímal a zároveň aj dokázal osobitým 
spôsobom vyzdvihnúť 

hlbokú a ušľachtilú motiváciu človeka k poskytovaniu pomoci iným.(...)niet väčšej prí-
ležitosti, zodpovednosti ale i povinnosti, ktorá bola človeku darovaná prostredníctvom 
pomáhania iným, odkázaným na cudziu pomoc. (...) Človek, ktorý pomáha iným s od-
vahou, múdrosťou ale i s určitou pokorou, prináša druhému neoceniteľnú službu, no na 
druhej strane predovšetkým on sám takýmto spôsobom formuje svoj charakter.83

Hlboká osobná účasť na potrebách a utrpeniach iných ľudí pre človeka, ktorý pomáha 
teda znamená dať im účasť na ňom samom: dať nielen niečo zo seba, ale aj seba samého; 
aby dar poskytovanej pomoci (v materiálnej alebo nemateriálnej podobe) človeka ktorému 
je poskytovaný neponižoval, ani z neho nerobil predmet starostlivosti.84 Takýto rozmer lásky 
caritas je zároveň úlohou aj pre každého človeka dobrej vôle, ktorý pomoc poskytuje alebo 
má záujem pomáhať iným na rôznych úrovniach, ako aj oblastiach pomáhajúcich profesií 
a to bez ohľadu na jeho náboženské vyznanie alebo svetonázor.

Osobitným spôsobom je však táto úloha určená celému cirkevnému spoločenstvu. Aby 
podľa vzoru Ježiša Krista bolo na tomto poli vždy prítomné a svojím dielom poskytovalo nú-
dznemu človeku potrebnú pomoc a podporu.85 Preto túto úlohu nemôžeme zovšeobecňovať 

82  Centesimus annus, 57.
83  ŠOLTÉS, L. – PAVLOVIČOVÁ, A.: Osobné skúsenosti s  oblasťou  misijnej práce v  zahraničí nadobudnuté počas 

niekoľkoročného pôsobenia v  rozvojových krajinách, s. 45.
84  Centessimus Annus, 49; Deus caritas est, 34.
85  Centessimus Annus, 49.
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len na konkrétne cirkvi, ich časti, alebo niektoré zložky charitatívnej pomoci, či charitatív-
ne organizácie Cirkvi a ich pracovníkov. Encyklika Deus caritas est tento rozmer poslania 
cirkevného spoločenstva vo svete obohacuje tvrdením, že je prostredníctvom tohto šírenia 
lásky, ktorá je podstatou kresťanstva potrebné „vyvolať vo svete obnovený dynamizmus 
v úsilí dať ľudskou láskou praktickú odpoveď na Božiu lásku.“86 Aj vzhľadom na vyššie uve-
dené skutočnosti potvrdené taktiež slovami mnohých Cirkevných dokumentov, si môžeme 
všimnúť, že pomoc a vnímanie blížneho zo strany Cirkvi je založené na oveľa hlbšom prin-
cípe ako je humanizmus. V tomto sa Cirkev ako aj celé cirkevné spoločenstvo,87nevynímajúc 
všetky cirkevne zamerané charitatívne organizácie88 odlišuje od všetkých ostatných „svet-
ských“ charitatívnych, alebo neziskových, či občianskych mimovládnych, humanitárnych 
organizácií ako aj štátnych inštitúcií. Táto podobnosť s Bohom, ktorý sa skláňa k človeku 
dodáva Cirkvi krásu a vznešenosť. Je preto veľmi dôležité, aby sa jej misijná a charitatívna 
činnosť nerozplynula vo všeobecne organizovaných formách pomoci a nestala sa len jed-
nou z ich možných alternatív. Práve rozmer caritas robí Cirkev samostatnou, pretože nie je 
v službách systémov, politických strán a ideológií, ale pracuje pre Ježiša Krista a jeho krá-
ľovstvo, preto vychádza z čistej lásky, „Božej caritas“, – ktorá nás miluje a  zároveň nás učí 
milovať, uschopňuje nás byť druhému k dispozícií tu a teraz ako jednotlivec i ako spoločen-
stvo.89 V tomto ponímaní potom aj kresťan, ktorý uskutočňuje v akomkoľvek ľudskom spo-
ločenstve a akýmkoľvek spôsobom lásku caritas, sa vlastne stáva „nástrojom“a sprostred-
kovateľom tejto „Božej caritas“. Je to človek pohnutý Božou láskou, pre ktorého sa láska 
k blížnemu nestáva povinnosťou ale naopak službou lásky konanou z vlastného slobodného 
rozhodnutia. Pri potrebe blížneho reaguje svojou pomocou – podáva pomocnú ruku, venuje 
dobré slovo, stojí pri ňom v jeho utrpení, dáva mu dar svojej prítomnosti, blízkosti a pozor-
nosti srdca. Je profesionálom, ktorý nielen pracuje v prospech iného človeka, ktorý jeho 
pomoc potrebuje ale zároveň ho aj miluje. A všetko čo preňho koná, koná s láskou, pretože 
iba s takouto láskou rozmeru caritas má jeho činnosť zmysel. Touto láskou zároveň ukazuje 
na Boha a to nezávisle od vonkajšieho sveta. Daruje seba samého bez úmyslu na odmenu. 

86  Deus caritas est, 1.
87  V  súvislosti s  poukázaním na dôležitosť rozmeru caritas aj pre celé cirkevné spoločenstvo, uvádza Deus 

caritas Est aj encykliku Jána Pavla II. Sollicitudo rei socialis, ktorá hovorí o spolupráci Katolíckej cirkvi s inými 
kresťanskými cirkvami: 

  My katolíci vyzývame kresťanských bratov na účasť na našich iniciatívach a  vyhlasujeme, že sme ochotní 
spolupracovať na ich iniciatívach a  prijať výzvy, ktorými sa na nás obracajú.“ V  tomto úsilí o  všestranný 
rozvoj človeka môžeme mnoho urobiť aj spoločne s veriacimi iných náboženstiev. ako sa ostatne už aj robí na 
rozličných miestach. 

  (Sollicitudo rei socialis, 32.) 
  Rovnako aj encykliku Ut unum sint, ktorá hovorí o spoločnom hlase všetkých kresťanov zasadzujúcich sa 

za lepší rozvoj sveta a  za rešpektovanie práv a  potrieb všetkých ľudí, najmä chudobných, ponižovaných 
a bezbranných. 

  (Deus caritas est, 30.)
88  Rôzne cirkevné charitatívne organizácie svojou prácou pre núdznych poukazujú na to, že všetci ľudia 

majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, že sú Boží synovia a  dcéry. Na rozdiel od svetských mimovládnych 
a  humanitárnych organizácií, im okrem materiálnej pomoci poskytujú taktiež duchovné, kresťanské 
hodnoty poukazujúce na cieľ a zmysel človeka napriek jeho zložitej životnej situácií. 

89  Deus caritas est, 31.
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To všetko je možné uskutočňovať len za predpokladu, ak sa ako kresťania necháme 
zasiahnuť láskou Otca, ktorú nám dáva v Kristovi, v hĺbke nášho bytia, pretože je to rovnaká 
láska, ktorá nás má obnovovať, transformovať, inšpirovať, a ktorá zároveň  predpisuje našim 
žiadostiam i rozhodnutiam. Takto sa stávame ‚znakom‘ Božej lásky našim bratom a sestrám 
v Kristovi, pretože milujeme nie ‚slovom a jazykom‘, ale ‚skutkom a v pravde‘ (1Jn 3, 18).90

Sociálna spravodlivosť v misijnej činnosti
V dôsledku vyvíjaného úsilia sociálnej náuky Cirkvi, jej učenia spoločne so službou 

evanjelizácie v sociálnej oblasti, vyplývajú pre každého človeka, predovšetkým pre kresťana 
určité záväzky. A to na úrovni osobného, duchovného a spoločenského života. Medzi tieto 
záväzky, v ktorých je pre zodpovedný kresťanský život v stručnosti koncipovaný aj obsah 
sociálnej náuky Cirkvi aplikovateľný pre prax, taktiež patrí dodržiavanie jej najdôležitejších 
princípov. K tým základným môžeme zaradiť princíp dôstojnosti ľudskej osoby, solidarity, 
subsidiarity a spoločného dobra. Ich dodržiavanie má obzvlášť dôležitý význam v oblasti 
kresťanskej misie /v misijnej činnosti, službe. Predovšetkým v tejto súvislosti je však nutné 
zdôrazniť, že každý princíp, hoci je špecifi cký zároveň navzájom súvisí so všetkými ostat-
nými. Preto je ich potrebné vnímať ako kompatibilný celok.

Tieto princípy, každý osobitne alebo ako celok sú orientované k hlavnému spoločnému 
zameraniu, akým je zodpovednosť vyplývajúca z kresťanských hodnôt „angažovať sa za 
spravodlivosť“ pre jednotlivcov i celú spoločnosť, a to vzhľadom na postavenie, povolanie 
a pomery každého angažujúceho sa človeka.

Spravodlivosť ako morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blíž-
nemu to, čo im právom patrí, je explicitné prítomná vo všetkých týchto princípoch. Mala by 
teda patriť ku každému človeku ako osobe, zásadným spôsobom človeku žijúcemu v rozvo-
jových krajinách, v ktorých vládnu nespravodlivé a nedôstojné podmienky pre život. Zo život-
ných skúseností však vidíme, že to tak nie je. Môžeme vidieť veľmi konkrétne pomery, ako aj 
enormné sociálne problémy, v ktorých je potrebné bojovať proti nespravodlivosti a usilovať 
sa o opätovné nastolenie spravodlivého zriadenia, obzvlášť v prípade rozvojových krajín. 

Angažovanie sa za samotnú spravodlivosť, však nie je dostačujúce. Je potrebné si uve-
domiť, že spravodlivosť veľmi úzko súvisí s láskou. Spravodlivosť ako taká sa síce snaží 
dať každému človeku čo mu patrí, ale je upriamená iba na „svetský“ zákon a dostáva roz-
mer povinnosti. Tento zákon spravodlivosti je v kresťanstve obohatený o prvok sociálnej 
lásky caritas. Bez nej by spravodlivosť bola odvodená výhradne z egoistickej lásky a teda 
chladná a obmedzená, ktorá vedie skôr k rozdeleniu ako k zjednocovaniu. Takáto chápaná 
spravodlivosť keď podnecuje k tomu, aby každý dostal to, čo mu patrí, dokáže vyznačovať 
hranice a rozlišovať brehy, ale samostatne nie je schopná budovať mosty.91 Láska caritas 
a spravodlivosť chýbala taktiež fi lozofi i marxizmu a im podobným zriadeniam. Preto charitu 
Cirkvi vymenili za svoju násilne šírenú spravodlivosť. 

Táto láska je však najväčším sociálnym príkazom a rešpektuje blížneho a jeho práva. 
Vyžaduje konať spravodlivo a len ona nás robí toho schopnými. Tak aj spravodlivosť vychá-
dza z lásky. Zameriava sa na odstránenie nespravodlivých nerovností, ktoré sú v protiklade 

90  MAJORANO, S.: Byť Cirkvou pre najbiednejších, s. 34 – 35.
91  SPIAZZI, R.: Základy sociálnej etiky, s. 133.
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s evanjeliom, preto ju nazývame sociálna spravodlivosť. Musí byť ale oživovaná láskou, 
doplnená a poopravená milosrdenstvom, ktoré inšpiruje a uskutočňuje úctu k človeku, vzá-
jomnú pomoc a odpustenie.92

Spolunažívanie medzi ľuďmi sa nemôže rozvíjať, byť usporiadané a plodné bez zákonitej 
autority, ktorá by zabezpečila poriadok a zároveň by v dostatočnej miere prispela k usku-
točňovaniu spoločného dobra.93 Akým je v tomto prípade rešpektovanie práv ľudskej osoby, 
sociálny blahobyt, rozvoj spoločnosti a pokoj, ktorým je stálosť a bezpečnosť spravodlivého 
poriadku.94 Štát má byť preto ten, ktorého úlohou je postarať sa o spravodlivosť, aby ľudskej 
osobe bolo dané to, čo jej právom náleží. Práve túto oblasť môžeme v mnohých rozvojo-
vých krajinách vidieť ako veľmi problematickú. Štáty a ich jednotlivé politiky všetko riadia, 
bez línie princípu subsidiarity a svoj boj za spravodlivosť často realizujú prostredníctvom 
nenávisti, strachu a so zbraňou v ruke. Pred misijnou činnosťou súčasnosti preto čoraz 
častejšie stoja výzvy boja proti biede a nespravodlivosti páchanej v týchto krajinách, ako aj 
výraznejšia  snaha o ochranu a zabezpečenie princípu spoločného dobra. 

Túto zložitú situácia vníma aj Cirkev, ktorej sa bolesť a nespravodlivosť v týchto krajinách 
dotýka. Jej úlohou ale nie je v týchto krajinách ako aj v celej spoločnosti vytvoriť spravod-
livosť a ani za ňu bojovať, pretože to je úloha jednotlivých štátov a ich politík.95 Poslanie, 
ktoré Kristus Cirkvi zveril, nie je politickej, hospodárskej ani sociálnej povahy, pretože cieľ, 
ktorý jej Kristus vytýčil, je náboženského charakteru. Tento charakter ako už bolo zmiene-
né v časti článku venovanej hľadaniu súvislosti medzi sociálnou náukou Cirkvi a misijnou 
činnosťou Cirkvi podčiarkol aj Druhý Vatikánsky koncil. A práve na základe tohto nábožen-
ského rozmeru jej poslania, Cirkev nemôže a ani nechce brať moc štátu do svojich rúk, ale 
popri spravodlivosti, ktorú má štát zabezpečiť chce do tejto spravodlivosti vnášať sociálnu 
lásku rozmeru caritas.96 Prostredníctvom svojej misijnej činnosti dáva sociálnu lásku rozme-
ru caritas predovšetkým rozvojovým krajinám. Preto by bolo veľkou chybou odsúvať Cirkev 
z poskytovania pomoci núdznym do úzadia. Ona prejavuje úprimný záujem byť na blízku 
pre tých, ktorí potrebujú službu lásky caritas.

Rozdávať lásku Cirkvi caritas, ktorá nehľadá nikdy podmienky a dôvody, ale jednoducho 
je tu pre človeka prítomná, je najplnším poslaním pre všetkých misijných a pomáhajúcich 
pracovníkov. Osobitným spôsobom však pre misionárov, kňazov, ako aj poslucháčov a ab-
solventov Katedry misijnej a charitatívnej práce VŠZSP sv. Alžbety, ktorí sa profi lujú pre 
misijné pôsobenie na profesionálnej úrovni a aktívne pôsobia v zahraničných, ako aj slo-

92  SPIAZZI, R.: Sociálny kódex Cirkvi, č. 46.
93  Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 1897.
94  Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 1907 – 1909. ; Na základe uvedeného príkladu v texte článku, môžeme taktiež 

vidieť, že princíp spoločného dobra má v sebe obsiahnuté aj všetky ostatné už spomenuté najdôležitejšie 
princípy sociálnej náuky Cirkvi. 

95  V tejto súvislosti hovorí Encyklika Deus caritas est, o spravodlivosti, v ktorej má pôvod i cieľ politika a kladie 
otázku, čo je vlastne spravodlivosť? Odpovedá, že ona je otázkou praktického rozumu, ktorý je ale zároveň 
potrebné neustále očisťovať, aby mohol správne pracovať, pretože môže byť eticky oslepený prevahou 
vlastného záujmu a moci. Práve viera môže pomôcť rozumu očistiť sa, aj keď ona má povahu stretnutia so 
živým Bohom, čo presahuje rozum. Viera vnáša pravdu, pretože ona pochádza od Boha, ktorý sám je Pravda. 
(Pozri: Deus caritas est, 28). Zámerom Cirkvi je v tejto oblasti práve prostredníctvom prejavu viery v podobe 
sociálnej náuky Cirkvi ponúknuť politike očistenie rozumu. Ide tu o náboženstvo, ktoré uznáva pôvod a cieľ 
človeka v Bohu a vyzýva politickú moc, aby sa vo svojich úsudkoch a rozhodnutiach nechala inšpirovať touto 
pravdou o Bohu a o človeku. (Pozri: Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 2244.)

96 Deus caritas est, 28.
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venských misijných rozvojových a humanitárnych projektoch. Počas prípravy pre pôsobenie 
v oblasti misijnej činnosti si všetci títo vyššie zmienení pracovníci obzvlášť uvedomujú a uži-
votňujú v sebe slová encykliky Deus caritas Est, ako aj posolstvo, mohli by sme v podstate 
povedať celej sociálnej náuky Cirkvi.

Láska Cirkvi rozmeru caritas vkladaná do spravodlivosti bude potrebná stále a v každej 
spoločnosti, a to aj v tej najspravodlivejšej,97 pretože byť spravodlivý v ponímaní lásky caritas 
voči človeku, znamená milovať ho Božou láskou.

Stručné zhrnutie významných prvkov pre súčasnú misijnú činnosť 
Zámerom predkladaného článku bolo poukázať na niekoľko významných a zaujímavých 

prvkov aj pre misijnú činnosť uskutočňovanú v súčasnosti, explicitne obsiahnutých v soci-
álnej náuke Cirkvi a v encyklike Deus caritas est. Na základe skúmania spoločných znakov 
až podobností oboch kompozícií je možné konštatovať, že všetky prvky spája láska Boha 
k človeku, záujem o jeho vykúpenie, snaha o ochranu a pozdvihovanie jeho ľudskej dôstoj-
nosti. Je možné uviesť niekoľko príkladov týchto prvkov:

Prvý podstatný prvok môžeme nájsť pri skúmaní súvislostí medzi sociálnou náukou 
Cirkvi a misijnou činnosťou, ako aj misijných prvkov v sociálnej náuke Cirkvi. Je ním posla-
nie, ktoré vychádza zo spojenia s Bohom a s ľuďmi okolo nás. Cieľom týchto vzťahov je 
oslobodenie a transformácia zverená Bohu. To znamená celostné oslobodenie, uzdravenie 
človeka, ktoré zahŕňa uzdravenie na fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej úrovni jeho 
osobnosti, ako aj uzdravenie jeho interpersonálnych vzťahov. 

Človek, osobitým spôsobom misijný pracovník je pre dobré vykonávanie svojej misijnej 
služby povolaný a pozvaný Bohom k tomu, aby bol pre sprostredkovanie Božieho uzdra-
vovania otvorený.

Druhý prvok je povzbudzovanie k činnosti, byť aktívny v tomto svete v zmysle pomáhať 
pretvárať pozemské skutočnosti, ktoré zasahujú jednotlivca i celú spoločnosť na úrovni 
spoločenského, ekonomického, sociálneho a duchovného života, každý s ohľadom na 
svoje možnosti.

Tretí prvok je služba lásky, založená na  stretnutí, – v dôvere toho, kto ju potrebuje 
a v láske toho, kto ju poskytuje. To stretnutie by však mali sprevádzať tieto prvky:
●  hlboká a ušľachtilá motivácia človeka k poskytovaniu pomoci iným; 
●  Byť v poskytovanej pomoci pre jej prijímateľa darom a byť v tomto dare prítomný ako 

osoba – dať účasť na sebe samom: dať nielen niečo zo seba, ale aj seba samého;
●  Stať sa sprostredkovateľom „Božej caritas“, aby láska k blížnemu neustrnula na for-

málnosti a povinnosti, vyplývajúcej z chcenia dodržať kresťanské zásady, ale aby bola 
neustále oživovaná Božou láskou, kontempláciou a modlitbou98;

●  Darovať človeku dar svojej prítomnosti, ľudskej blízkosti. Tento rozmer sa často opo-
mína práve v tomto znení, pretože vzniká nesprávny dojem, že je v pomáhajúcich 
profesiách a poskytovanej pomoci, služby (aj misijnej) automaticky prítomný. Táto sku-
točnosť je do istej miery ovplyvnená tým, že špecifická pozornosť praktickej aplikácie 
zmieneného rozmeru je podrobnejšie zapracovaná napríklad v oblasti novej metódy 

97  Deus caritas est, 28. – 29.
98  Misijný pracovník by mal byť človekom, ktorého život je preniknutý modlitbou a tiež byť kontemplatívny 

v činnosti. 
  (BUČKO, L. – BOTEK, O.: Spiritualita pre misijnú činnosť. s. 55.)
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sociálnej práce, – ktorú v súčasnosti ponúka napríklad študijný program teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity s názvom Náuka o rodine – v oblasti sprevádzania.99 Ten-
to rozmer je orientovaný na darovanie prítomnosti seba samého inému človeku. Ide 
v ňom o to, neponúkať mu riešenia, rady aplikovateľné na jeho situáciu, len byť pri 
ňom v tichosti a za každých okolností. Byť prítomný tak, ako je prítomný Boh a zároveň 
s dôverou v jeho pomoc v konkrétnej situácií. Tento dar prítomnosti môže pomáhajúci 
pracovník vrátane misijného, uplatniť napríklad v situáciách, keď je ťažké povedať 
akékoľvek slová útechy alebo hovoriť o Božej láske k ľuďom. V takýchto prípadoch 
akékoľvek slová „strácajú“ na význame a „môže byť nápomocná“ len prítomnosť iného 
človeka.100 Špecifickým spôsobom sa to týka aj rozvojových krajín, kde ľudia žijú v zlých 
podmienkach a nemajú uspokojené ani základné životné potreby. 

Štvrtý prvok je obsiahnutý v angažovaní sa za spravodlivosť a vkladaní lásky rozmeru 
caritas do tejto spravodlivosti. Ide o lásku caritas, ktorá nehľadá nikdy podmienky a dôvody, 
ale jednoducho je tu pre človeka prítomná, je najplnším poslaním pre všetkých misijných 
a pomáhajúcich pracovníkov pôsobiacich v zahraničných, ako aj slovenských misijných roz-
vojových humanitárnych projektoch. Láska tohto rozmeru vkladaná do spravodlivosti bude 
potrebná stále a v každej spoločnosti, a to aj v tej najspravodlivejšej, pretože byť spravodlivý 
v ponímaní lásky caritas voči človeku, znamená milovať ho Božou láskou.

Toto sú príklady niekoľkých základných prvkov obsiahnutých v predkladanom článku. 
Explicitne sú na rôznych miestach a súvislostiach prítomné aj v Cirkevných dokumentoch, 
encyklikách a odborných publikáciách zaoberajúcich sa misijnou činnosťou. Predovšetkým 
v oblasti pomáhajúcich profesií s dôrazom na oblasť misijnej práce je pre pomáhajúcich 
(misijných) pracovníkov potrebné naučiť sa ich aplikovať v praxi, pri ich pôsobení a prenášať 
aj do oblasti ich osobného života na úrovni osobnostného a duchovného rastu.

Mnohé odborné štúdie, ako aj skúsenosti z praxe v pôsobení v misijnej činnosti ukazujú, 
že záujem o misijnú službu zo strany misijných pracovníkov je vyvolaný aj hľadaním zmyslu 
života v konaní služby pre iných. Preto je orientácia na tieto princípy a ich uživotňovanie 
pre misijných pracovníkov zásadná najmä na dvoch úrovniach. Prvá úroveň je zameraná 
na ich poskytovanie misijnej služby pre iných. Zmienené princípy môžu byť v tejto úrovni 
misijným pracovníkom nápomocné pri práci s ľuďmi, ktorí potrebujú a očakávajú ich pomoc, 
láskavé prijatie, prítomnosť a naplno venovaný čas. Paralelne s touto úrovňou prebieha aj 
druhá úroveň zameraná na vnútorné prežívanie misijného pracovníka. To môže byť spojené 
s nadšením a s pocitom vlastného naplnenia pri poskytovaní pomoci a dávaní lásky, seba 
samého iným; alebo naopak s rozčarovaním a sklamaním u spolupracovníkov alebo miest-
neho obyvateľstva. Práve zmienené prvky môžu byť nápomocné aj v týchto situáciách pri 

99  Podrobnejšie informácie o ďalších špeci� kách sprevádzania, v ktorom je tento rozmer obsiahnutý je možné 
nájsť napríklad aj v štúdií: ŠMIDOVÁ, M.: Je postihnuté dieťa v rodine činiteľom zväčšujúcim riziko rozvodu? 
s. 47 – 55. In Studia Aloisiana, roč. 3, č. 4, 2012. ISSN 1338-0508. Taktiež v publikáciách: ŠMIDOVÁ, M. (ed.): 
Využitie sprevádzania v  sociálnej práci, Trnavská univerzita v  Trnave, Teologická fakulta, Trnava: Dobrá 
kniha, 2015. ISBN 978–80–7141–968–6; ŠMIDOVÁ, M. (ed.): Tréning dobrovoľníkov na sprevádzanie ľudí so 
špeci� ckými potrebami, Trnavská univerzita v  Trnave, Teologická fakulta, Trnava: Dobrá kniha, 2015. ISBN 
978–80–7141–969–3.

100  Napríklad pri úmrtí blízkej osoby, pri náhlom tragickom úmrtí alebo v  mnohých bezvýchodiskových 
a náročne riešiteľných situáciách v rôznych podobách.
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vlastnom uvedomovaní si dôležitosti vhodného napojenia sa na duchovný rozmer, z ktorého 
je možné čerpať silu pre zachovanie si Božieho pohľadu na iného človeka, ako aj efektívne 
poskytovanie pomoci dávané v Božej láske.

Záver
Či sa už o sociálnej náuke Cirkvi hovorí viac alebo menej, jej praktické uskutočňovanie 

v tomto svete závisí predovšetkým od dôverného vzťahu s Bohom a odovzdanosti do jeho 
vôle. Pri tejto odovzdanosti je však predovšetkým pre kresťanov potrebné si uvedomiť, že 
okrem odovzdanosti do Božej vôle musia byť činní aj vo svete. A táto ich činnosť zahŕňa tak-
tiež vnímavosť voči zlým životným a sociálnym podmienkam množstva marginalizovaných 
skupín ľudí žijúcich v rozvojových a tiež v tých vyspelejších krajinách, ktoré sa podmienkami 
svojho sociálneho ako aj duchovného života postupne pretvárajú na misijné územie.101

Bohu záleží na konkrétnych životných a materiálnych podmienkach týchto ľudí, v ktorých 
sú často nútení žiť, volá k spravodlivosti a túži aby ľuďom trpiacim akýmkoľvek nedostatkom 
bola poskytnutá potrebná pomoc, ochrana a pozdvihnutie ich dôstojnosti prostredníctvom 
celého kresťanského spoločenstva. Chce, aby si ľudstvo uvedomilo jeho lásku, ktorú mu 
preukazuje a odpovedalo na ňu v konkrétnom živote. 

Každý človek je stvorený na Boží obraz a nesie si v sebe pečať jeho lásky, preto je 
povolávaný k tomu, aby túto lásku mohol rozvíjať vo vzťahu k Bohu a ľuďom, uskutočňovať 
a prežívať ju už v pozemskom svete, v tejto prítomnosti. Iba tak môže byť svetlom sveta 
a soľou zeme (porov. Mt 5, 13 – 16). K tejto láske a jej praktickému uskutočňovaniu nás 
spoločne pozýva aj sociálna náuka Cirkvi a encyklika Deus caritas est. Ukazujú nám to na 
príklade sklonenia sa Božej lásky k človeku. Boh chcel vytrhnúť človeka z biedy hriechu 
a preto poslal na svet svojho Syna. Boh dal ľudstvu všetko, čo mal – dal mu samého seba. 
Rovnaká túžba dať samých seba zaznievala a stále zaznieva v srdciach mnohých ľudí, 
ktorí žili evanjelium straty vlastného života pre jeho nové nájdenie v Božom kráľovstve. Boli 
a sú to ľudia, ktorí svoju službu pre núdznych a tých, ktorí čokoľvek potrebujú, nevnímajú 
ako zodieranie sa, ale ako dar, pretože ich motívom je čistá láska chápaná z perspektívy 
darovania sa Boha človeku.

V súčasnej spoločnosti môžeme vidieť ponuku pomoci poskytovanú prostredníctvom 
najrôznejších služieb od tých inštitucionalizovaných, po služby neziskových organizácií. 
Z bohatej možnosti ponúk nájdeme len ťažko také, ktoré by boli dávané nezištne. Nao-
pak, čoraz častejšie sa stávame svedkami postupnej deformácie zamerania týchto služieb. 
Prioritne sa začínajú orientovať na vlastný prospech a fi nančný zisk a  dobro človeka tak 
posúvajú až na druhé miesto. Sociálna náuka Cirkvi a encyklika Deus caritas est si veľmi 
dobre uvedomujú, že súčasnej konzumnej a trhovej spoločnosti čosi chýba. Je to práve 
prvok lásky, ktorý ako jediný dáva v kresťanskom ponímaní každému, aj tomu najmenšiemu 
skutku zmysel. Obe poukazujú na to, že prvoradou hnacou silou služby k človeku, ako aj 
sociálnych aktivít má byť nezištná a obetavá láska. Len človek, ktorý je otvorený pre Božiu 
lásku, môže byť rozdávateľom takejto podoby lásky – lásky rozmeru caritas, a mať zdravé 
sociálne cítenie. Boh nás zahŕňa láskou, a my sme povolaní odovzdávať ju iným. Aby ju 
mohli ľudia nám zverení reálne zakusovať v ich konkrétnych podmienkach, je potrebné sa 

101  Profesor Vladimír Krčméry sa vo svojich rozhovoroch a besedách viackrát vyjadril, že k takýmto misijným 
územiam už dlhší čas patrí aj Slovensko.
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na túto Božiu lásku zamerať, hovoriť o nej a vyjadrovať ju aj svedectvom života a svojim 
konaním. Iba prostredníctvom slov aj konania spoločne môže byť pre ľudí dôveryhodná 
a zrozumiteľná.
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Abstrakt
Predmetný článok skúma situáciu vzájomných vzťahov medzi gréckokatolíckou cirkvou 
a ruskou pravoslávnou cirkvou na Ukrajine po aplikácií procesu prostredníctvom liečenia 
spomienok. Podkladom pre túto štúdiu bol ekumenicky projekt, v rámci ktorého sa autor 
pokúsil o praktickú aplikáciu  konceptu Teológie zmierenia – profesora Roberta Schreite-
ra. Pri svojom bádaní aplikoval metódu Whiteheads kompozične rozdelenú do troch krokov, 
akými sú pozornosť, asertívnosť a pastoračná odozva/pastoračné aplikačné odporúčania. 
Skúmanie prebiehalo prostredníctvom kvalitatívnych rozhovorov v dvoch farnostiach v ob-
lasti Perechin na území Ukrajiny. Článok predkladá taktiež závery a pastoračné aplikač-
né odporúčania postavené na preukázateľnej existencií duchovných prvkov prítomných 
v oboch cirkvách, ktoré môžu poskytnúť základ pre pokračovanie v aplikácií vzájomného 
zmierovania.

Kľúčové slová: Zmierenie. Liečenie spomienok. Emauz skúsenosť. Komunity. Príbeh.

Abstract
This article examines mutual relations between the Greek-Catholic Church and the Russian 
Orthodox Church in Ukraine after application of the memory healing process. The basis 
for this study was an ecumenical project in which the author tried to apply the concept of 
reconciliation suggested by professor Robert Schreiter in practice. In his research, he applied 
Whitehead’s method compositionally divided into three steps: attention, assertiveness and 
pastoral response/pastoral application recommendations. The research was conducted 
through qualitative discussions in two parishes in the area of Perechin in Ukraine. 
Furthermore, the article presents conclusions and pastoral application recommendations 
based on the demonstrable existence of spiritual elements present in both Churches that 
could serve as a basis for continued mutual reconciliation application.

Keywords: Reconciliation. Memory healing. Emauz experience. Communities. Narrative.



49

O
dborné články / Expert articles

ODPORÚČANIA PRE VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI GRÉCKOKATOLÍCKOU CIRKVOU A RUSKOU ORTODOXNOU CIRKVOU 
NA ÚZEMÍ UKRAJINY PO APLIKÁCII PROCESU ZMIERENIA PODĽA KONCEPTU ROBERTA SCHREITERA | Jaroslav Jaššo

Úvod
Zmierenie môže byť cesta pre nový život a paradigma pre hojenie rán a elimináciu 

konfl iktov, ktoré vytvárajú ďalšie utrpenia a rany. Proces uzdravenia a (u)zmierenia podľa 
konceptu amerického misiológa Roberta Schreitera v sebe zahŕňa vlastnosť byť radikálne 
otvorený rôznorodosti, aby bolo možné postaviť mosty medzi ľuďmi veľmi odlišného kul-
túrno-historického, etnického, sociálneho pozadia, alebo pôvodu, či zázemia.102 Schreiter 
zdôrazňuje, že volanie po zmierení vyrastá z akútneho pocitu nejakého hrozného zážitku 
v širokej svetovej škále... z prežívania temnoty otvorenej rany pochádzajúcej z obnovenej 
spomienky na bolestivú minulosť a „volá” na nový systém vzťahov, aby sa tieto hrozné 
skutky vykonané v minulosti, už neopakovali. Zmierenie je Božia milosť prejavujúca sa v ži-
votoch ľudí, ktorí prešli ťažkou minulosťou a stali sa z nich traumatizované obete. Len Boh 
ich môže otvoriť pre proces tohto liečenia a odpustenia taktiež ľuďom, ktorí obetiam ublížili. 
Zatiaľ čo si obete pamätajú na rany z minulosti je dôležité, aby mali novú možnosť na ne 
spomínať iným spôsobom, spôsobom z Božieho pohľadu, ktorý nezahŕňa hnev a odpor. To 
sa môže stať keď ľudia, ktorí zažili hrozné udalosti z minulosti, budú otvorení k tomu, aby 
sa podelili o svoje príbehy na bezpečných miestach, ktoré im umožňujú interpretovať svoju 
vlastnú históriu v najväčšom koncepte naratívnej histórie, akým je utrpenie, smrť a zmŕt-
vychvstanie Ježiša Krista.

Následne sa pokúsim v stručnosti predstaviť koncept zmierenia Roberta Schreitera. Pre 
jeho obsiahlosť a pomernú náročnosť sa sústredím len na prvky, ktoré boli relevantné pre 
skúmanie, ktoré sa stalo podkladom pre predkladaný článok. Zmienený koncept sa skla-
dá z niekoľkých kompozícií. Procesu uzdravenia a (u)zmierenia podľa konceptu Roberta 
Schreitera predchádzajú tri fázy. Prvou fázou je obdobie genézy. V tomto období je ešte 
veľmi predčasné hovoriť o zmierení, pretože mnoho vecí zatiaľ nie je dokončených. Stále tu 
môžeme vidieť rastúcu nestabilitu medzi skupinami, medzi utláčanými a utláčateľmi. Druhou 
fázou je fáza transformácie, ktorá je charakteristická významnými zmenami a pohybmi. Pek-
ný príklad tejto fázy uviedol Schreiter v rámci pádu Berlínskeho múru v roku 1989. V rámci 
tejto fázy sa menia vlády a opozícia mení staré štruktúry. V tretej fáze môžeme vidieť sa-
motné zmierenie. Obete sa snažia o hlasný prejav a konkrétne pomenovanie všetkých tých, 
ktorí sa voči nim previnili. 

Každý kto na procese zmierenia aktívne participuje by mal byť podrobne oboznámený 
so špecifi kami zmienených fáz, aby sa mohol stať „lepším nástrojom” Božieho diela v rámci 
tohto procesu. Potrebné je to najmä pre obdobie prispôsobovania sa a opätovného nastavo-
vania sa, v ktorom existuje veľké pokušenie vzdať sa a práve duchovnosť sa v tomto období 
stáva veľkým oporným bodom. Táto informácia je taktiež veľmi dôležitá a zároveň pred-
stavuje veľmi hodnotný zdroj aj pre všetkých tých, ktorí sú aktívne zapojení aj do procesu 
uzdravenia a (u)zmierenia medzi gréckokatolíckou cirkvou a ruskou pravoslávnou cirkvou. 

V rámci stručného priblíženia fáz procesu zmierenia sa následne presuniem do jadra 
Schreiterovho konceptu zmierenia. Tento proces charakterizuje päť bodov103: 

102  BEVANS, S. B. – DOIDGE, E.– SCHREITER, R. J.: The Healing Circle: Essays in Cross-Cultural Mission, s. 6.
103  Zámerom predmetného článku nie je ich mechanická replikácia. Sú podrobnejšie rozanalyzované napríklad 

v: Schreiterovej publikácii: The Ministry of Reconciliation: Spirituality & Strategies, Maryknoll, New York: Orbis 
Books, 2005; Taktiež u Lederacha v jeho publikácii: The Journey Toward Reconciliation, Herald Press: Scott-
dale, Pennsylvania, Waterloo, Ontario, 1999; alebo v úvahe autora tohto článku s názvom: Dôležité princípy 
misijnej činnosti a ich praktická aplikácia v misijnej oblasti Colon v Hondurase, In Acta Misiologica, Roč. 7 – 
Volume 2013, s. 43 – 51, ISSN 1337-7515.
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(u)zmierenie je Božím dielom; v spojení nebeského s pozemským, je (u)zmierenie viac 
dielom duchovnosti ako nejakej stratégie; v liečebnom alebo uzmierovacom procese tvorí 
Boh z obete (ako aj toho, ktorý konal zlo, za predpokladu, že to úprimne ľutuje a následne 
činí pokánie) nové stvorenie; ako už bolo načrtnuté uzmierovací proces kresťanov vkladá ich 
utrpenie do histórie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista; posledná fáza procesu 
(u)zmierenia bude plne obsiahnutá len kompletným zavŕšením sveta Bohom v Kristovi. 

Zmienené body v sebe obsahujú túto spiritualitu zmierenia:
Odpustenie a zmierenie – odpustenie tvorí najdôležitejšiu súčasť zmierovacieho proce-

su, predstavuje jeden z uvoľňovacích procesov z ťažkej minulosti; 
Božie odpustenie a ľudská perspektíva odpustenia – z ľudského pohľadu je to často 

veľmi obtiažne alebo dokonca nemožné odpustiť tomu, kto nám ublížil. Preto s ohľadom na 
všetky tieto ťažkosti, Schreiter predkladá pohľad na odpustenie z Božej a z ľudskej perspek-
tívy. V tomto pohľade hovorí o rozdieloch medzi oboma druhmi odpustenia. Z kresťanského 
pohľadu je evidentné a pochopiteľné, že Boh je ten, kto odpúšťa hriechy, pretože Boh má 
nekonečnú energiu a je tiež horizont nekonečnej lásky... Božia láska môže prekonať všetky 
hriechy. V tejto súvislosti je taktiež potrebné si uvedomiť, že odpustenie je kľúčovým prv-
kom v procese zmierenia z pohľadu Božieho odpustenia podloženého nekonečnou Božou 
láskou. Ďalším príkladom odpustenia z Božej perspektívy sú slová vyslovené Ježišom pri 
umieraní, „Otče odpusť im, lebo nevedia, čo robia” (Lk 24, 34). V evanjeliu môžeme nájsť 
mnoho príkladov prejavu Ježišovho odpustenia v jeho nekonečnej láske k človeku. Za všet-
ky môžeme spomenúť napríklad príbeh o Zachejovi, Márií Magdaléne, márnotratnom sy-
novi, či zradu Petra pri zapretí Ježiša. Tieto príbehy môžu pomôcť všetkým ľuďom, ktorí 
prežívajú náročné životné obdobia obmedzujúce ich schopnosť odpustiť. Prijatím Božej 
lásky a odovzdania našich obmedzení do Božích rúk, sa taktiež zúčastňujeme odpustenia 
z Božej perspektívy. 

Na porovnanie ľudské odpustenie podľa Schreiterovho konceptu zahŕňa proces a roz-
hodnutie – človek sa v ňom musí rozhodnúť prejsť náročnou úlohou prijatia rán a pracovať 
na spomienkach, ktoré v ňom udržujú tieto rany stále prítomné;

Odpustenie: nie zabúdaním na traumatické udalosti z minulosti, ale spomínaním na ne 
rozličným spôsobom – toto odpustenie neznamená, že minulosť je zabudnutá alebo je ne-
povšimnutá. Naďalej si ju budeme pripomínať, ale rôznymi spôsobmi, ktoré však nezahŕňajú 
hnev a odpor; 

Trauma a premenené rany – Schreiter uvádza, že prežitá trauma sa môže prenášať 
z generácie na generáciu vedome (zámerne) alebo nevedome (automaticky). Príklad ta-
kéhoto prenosu môžeme vidieť v situáciách domáceho násilia, kedy sa násilné správanie 
otca prejaví v násilnom správaní jeho detí v ich vlastnej domácnosti, keď sa z nich stanú 
dospelí ľudia. 

Trauma však môže mať aj uzdravujúci rozmer a to v prípade, ak zámerne implikuje 
znalosť o hroznej pravde o tom, čo si ľudia konajú navzájom. McGee uvádza, že spiritualita 
a trauma sú rozhodné prvky ľudskej bytosti. Osobná skúsenosť traumy je transformovaná 
spirituálne a tým vlastne inšpiruje ľudí, aby pochopili svoje osobné rany a zobrali do úvahy 
aj ich vlastné odcudzenie od Boha. Myslím si, že táto informácia je nesmierne dôležitá pre 
členov oboch cirkví na území Ukrajiny a ich vzájomné zmierenie v procese liečenia spo-
mienok. Rovnako ako rôzne skupiny v rámci cirkví majú tento obrovský duchovný potenciál 
aj jednotlivci, ktorí ho môžu využiť pri vytvorení vlastnej identity a taktiež v procese liečenia 
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spomienok. Avšak, ako uvádza McGee je dôležité, aby si ľudia boli vedomí toho, že tento 
proces liečenia spomienok je zdĺhavý a môže trvať aj celý život. V tejto životnej skúsenosti 
zohráva veľmi dôležitú úlohu práve pamäť104; 

Pamäť ako esencia kto sme – pamäť je zásadným aspektom toho, kto sme. Dovoliť aby 
sa niektoré spomienky rozmazali v zabudnutí je spôsob, ako presvedčiť seba samého, že sa 
nikdy nestali alebo nie sú dôležité. Schreiter vo svojom koncepte v tejto súvislosti zdôrazňuje 
aké je dôležité mať živú spomienku; 

Funkcia pamäte pri ustanovení spoločnej identity – v rôznych vzťahoch s minulosťou 
vďaka koncepcii nezabudnúť, ale pamätať si iným spôsobom, Schreiter stavia svoj koncept 
na úlohe pamäti pri stanovení novej spoločnej identity. Táto úloha je rozdelená na tvorenie 
pamäti a liečenie spomienok; 

Tvorenie Pamäte – spája identitu a sociálnu spravodlivosť, záujem o národnú pamäť, 
jej vývojovú cestu a transformáciu. Schreiter používa termín prevzatý od Bootha – silná 
a slabá pamäť. Tvrdí, že predpokladaná silná pamäť sa zaplieta do dlhých dejín historických 
vzťahov, ktoré sú uznávané a prispôsobené občanom štátu. Slabá pamäť sa cíti (príliš) slo-
bodná na to, aby odmietla akúkoľvek zodpovednosť štátu, ktorá existovala pred prevzatím 
rôznych ideológií; 

Liečenie Spomienok – sa stalo prijatým termínom pre riešenie otázky, do akej miery 
musia byť spomienky pretransformované aby obete traumatických udalostí a násilných či-
nov nezostali rukojemníkmi svojej minulosti ale mali nádej žiť aj pre budúcnosť. V koncepte 
Schreitera existujú v oblasti uzdravovania spomienok dve hlavné fázy, ktoré sa navzájom 
prelínajú. Je to fáza dosvedčenia a následná druhá fáza prerozprávania príbehu. Schreiter 
v súvislosti s týmito fázami zdôrazňuje, že svedok príbehu/dosvedčovanie príbehu je vlast-
ne čas, počas ktorého sa národ rozhodne liečiť bolestné spomienky. Mlčanie o tom čo sa 
stalo je nalomené a spomienky sa stanú súčasťou živého spoločenstva. Začína sa hľadanie 
pravdy – najprv právna alebo objektívna pravda a potom ďalšie formy osobnej a sociálnej 
pravdy... svedkovia spomínajú verejne a zdieľajú. Táto fáza je dominantná pri výstavbe novej 
spoločnej komunity, ktorá sa pohybuje od straty k vykúpeniu. Druhá fáza liečenia spomie-
nok zdôrazňuje význam zopakovania histórie. Je to proces potrebný na vytvorenie rozprá-
vania príbehu. Zahŕňa zhromažďovanie svedectva v neustálom hľadaní a hovorení pravdy, 
ktoré vytvorí príbeh, pričom si nebude všímať toxické udalosti minulosti ale poskytne široký 
horizont do budúcnosti, ktorý však berie do úvahy aj minulosť krajiny. Schreiterova odpoveď 
na otázku o liečení spomienok by mohla zaujímať všetkých tých, ktorí chcú byť vyliečení 
a oslobodení od rušivých bolestných spomienok z minulosti. Ako sa zmieňuje, uzdravená 
pamäť nemizne ani neodíde do zabudnutia. Stále môže byť nepríjemná. Ale stratila svoj 
toxický charakter, schopnosť otráviť súčasnosť a vylúčiť ju z budúcnosti. Zostávajúca sila 
rán sa dokonca stane zdrojom uzdravenia pre ostatných. Obraz Ježišových rán orientovaný 
na premenené telo po vzkriesení, ktoré má na sebe rany mučenia (Jn 20) je paradigmou 
v procese liečenia spomienok. Schreiter prináša tri hlavné body, ktoré charakterizujú jeho 
poňatie liečenia spomienok: Prvým z nich je kognitívny rozmer: ľudia musia pochopiť, čo sa 
stalo. V tomto bode je dôležitý proces hovorenia pravdy. Druhým bodom je psychologický 
rozmer: mal by to byť proces emocionálneho liečenia, ktorý zmení citový vzťah traumatic-

104  MCGEE, T. R.: Transforming Trauma: A Path toward Wholeness, 2005.
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kej udalosti. Tretím bodom je morálny a duchovný rozmer: vyhľadáva traumatické udalosti 
v sieti vzťahov s inými ľuďmi, so svetom a s Bohom. Tento posledný rozmer sa vzťahuje 
k rozvíjaniu a udržiavaniu pocitu na svete ako na zmysluplnom mieste; 

Miesto príbehu je prísť k Pravde – príbeh zohráva osobitnú úlohu vo formovaní spoločnej 
identity. Umožňuje preskúmať rôzne dimenzie našej identity a identity iných ľudí spojených 
v interakcii s rôznymi subjektmi a situáciami. Sprostredkováva liečenie, ku ktorému dochá-
dza na základe výsledkov zmierenia z novej perspektívy vnímania prežitej traumy. Toto lie-
čenie je ilustrované v príbehu o učeníkoch na ceste do Emauz v podaní evanjelistu Lukáša 
(Lk 24, 13 – 35). V ňom Ježiš (pre učeníkov ako nerozpoznaný cudzinec) počúva príbeh 
traumy, ktorý oba učeníci zažili zo smrti ich Pána a modifi kuje históriu najväčšieho príbehu 
v Božiu históriu v rámci Izraela. Je zrejmé, že členovia gréckokatolíckej cirkvi a ruskej pravo-
slávnej cirkvi na území Ukrajiny bojujú s minulosťou a preto musia taktiež interpretovať svoj 
príbeh z traumatických udalosti z minulosti v najväčšej koncepcii záchrany Boha v ľudskej 
histórii. Schreiter upozorňuje na dva aspekty príbehu: príbeh ako svedok a získanie uzdra-
venia a obnovenia pravdy prostredníctvom príbehu;

Príbeh ako svedok – svedok vypovedá o konkrétnej udalosti to, čo si o nej pamätá 
z vlastnej skúsenosti, ktorá zostala uložená v jeho pamäti a prostredníctvom prerozprávania 
príbehu vyzýva ostatných aby si vypočuli jeho minulosť, ktorú v sebe nosí; 

Príbeh ako vypovedanie pravdy – vypovedanie pravdy je nevyhnutné pre obnovenie 
rozdelených spoločností v procese zmierenia, pretože môžu existovať rôzne zdeformované 
pravdy o jednej udalosti; 

Spoločenstvá pamäte – celé cirkevné spoločenstvo ako rozsiahla komunita je spoločen-
stvom pamäti, v rámci ktorého sú obsiahnuté taktiež spomienky hlavnej naratívy základné-
ho Starého zákona smerujúceho k židovskej identite, spoločne s históriou utrpenia, smrti 
a vzkriesenia Ježiša Krista. Schreiter v tejto časti procesu uzdravenia a (u)zmierenia dáva 
do pozornosti toto spoločenstvo pamäti cirkvi, ktoré vytvára bezpečné priestory založené 
na skutočnej pravde, bez jej deformovania a zámeru slúžiť záujmom páchateľov zla na úkor 
obetí. V týchto bezpečných priestoroch môžu byť bolestné spomienky na traumatizujúcu 
udalosť obeťami vypovedané nahlas a vo vnútornej slobode. To otvára dlhý a ťažký proces 
prekonávania oprávneného hnevu, ktorý potrebuje vyjadrenie akceptácie jeho oprávnenia 
zo strany ostatných členov týchto bezpečných priestorov. Iba v prípade tejto akceptácie ma-
jú obete nádej na budúcnosť bez pretrvávajúceho hnevu a odporu voči minulosti. V týchto 
bezpečných priestoroch majú taktiež možnosť na znovuzrodenie, dôvera a dôstojnosť obetí, 
ktoré im boli prostredníctvom spôsobenej traumatickej udalosti násilne odopreté; 

Komunity nádeje – v spoločenstvách pamäte by taktiež mali byť prítomné komunity, 
v ktorých by mala byť dominantným prvkom nádej. Podľa Schreitera je táto nádej darom 
od Boha a všetci kresťania bez rozdielu by mali byť ľuďmi nádeje, ak berú vážne svoju 
náboženskú orientáciu. Súčasný svet zúfalo potrebuje ľudí nádeje, ľudí bez obáv zo se-
bakritiky a skúšok svedomia. Takáto nádej nám umožňuje držať víziu uzmiereného sveta 
reálne nažive, nie len v nejakom utopickom ponímaní. Je postavená na pripomínaní si toho, 
čo Boh urobil pre ľudstvo v osobe Ježiša Krista. Jednotlivé cirkvi a spoločenstvá by preto 
mali byť neustále ostražité a uvedomovať si obrovskú misiu ktorú majú, byť zdrojom nádeje 
a zmierenia v posilňovaní pamäte, ktorá premieňa a udržiava nádej a v otvorení čo možno 
najväčšieho priestoru potrebného pre zmierenie s Bohom a medzi sebou navzájom. To je 
možné iba v prípade, že o zmierenie sa budú usilovať všetci spoločne.
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Úsilím uvedeného konceptu procesu uzdravenia a (u)zmierenia Roberta Schreitera je 
napomáhať podmienkam pre rekonštrukcie rozbitých spoločností, ako aj vytváranie žitia 
spirituality zmierenia v praktickom živote. 

Pre gréckokatolícku cirkev a ruskú pravoslávnu cirkev na území Ukrajiny je po za-
žitých traumách vo vzájomných vzťahoch z obdobia minulého storočia potrebné apliko-
vať vzájomný zmierovací proces, aby sa dosiahlo konečné zmierenie a taktiež vzájomná 
solidarita. Vytváranie bezpečných miest prostredníctvom obnovenej pohostinnosti a ich 
následná implementácia do života farnosti predstavuje cestu ku skutočnej zmene. Ak by 
každá farnosť na Ukrajine prijala toto ako „určitý pastorálny program”, postupne by bolo 
možné opätovné vybudovanie dôvery, obnovenie poškodeného mena ľudstva a vytvorenie 
novej ukrajinskej spoločnosti. Takéto bezpečné miesta v rámci farností sa môžu stať novou 
Emauz skúsenosťou, pretože sa farníci oboch cirkví zrazu navzájom uvidia z iného pohľa-
du – z pohľadu Božej lásky a Božieho odpustenia a budú môcť rozprávať o tom, ako sa im 
do sŕdc opäť dostala láska. Podmienky pre zmierenie môžeme vytvoriť i napriek tomu, že 
konečné zmierenie bude úplné iba plnou konzumáciou Boha na zemi, implementovaním 
a prijatím reality. Zmierenie nie je koniec alebo len cieľ, pretože i po samotnom procese 
uzdravenia a (u)zmierenia je potrebné vzájomné vzťahy medzi oboma zúčastnenými stra-
nami stále zdokonaľovať a prepájať. 

Podkladom pre predkladanú štúdiu bol projekt zameriavajúci sa na objasnenie zmiero-
vacieho procesu medzi gréckokatolíckou cirkvou a ruskou pravoslávnou cirkvou na úze-
mí Ukrajiny prostredníctvom „vyliečenia“ spomienok. Táto štúdia vychádza z analýz obsiah-
nutých v tomto projekte: analýzy výsledkov interview, analýzy príbehov a spomienok, tradič-
ného cirkevného pohľadu na zmierenie a analýzy miesta pre spomienky v živote človeka. 

V rámci skúmania v projekte bola použitá metóda Whiteheads105, v ktorej sa aplikuje 
vzájomný dialóg medzi troma zúčastnenými stranami: skúsenosť komunity viery, kresťan-
ská tradícia a zdroje kultúry. Táto metóda zahŕňa tri kroky: pozornosť, asertívnosť a pas-
torálnu odozvu. Podľa Whiteheads, pozornosť/venovanie sa/, znamená vyhľadávanie in-
formácií týkajúce sa konkrétneho pastorálneho problému, ktorý je motivovaný osobnou 
skúsenosťou, kresťanskou tradíciou a kultúrnymi zdrojmi. V tomto projekte bolo pasto-
rálnym problémom zmierovanie a taktiež samotný proces liečenia spomienok. Asertív-
nosť je chápaná ako prepojovanie informácií týchto troch zdrojov v súlade so vzájomným 
objasňovaním faktov, osvietením a expanziou náboženského pohľadu.Toto skúmanie sa 
sústreďovalo na kvantitatívne interview, kvalitatívny prieskum a komparatívne interview. 
Bola použitá kombinácia kvalitatívneho prieskumu a komparatívneho interview. Otázky boli 
otvorené bez možnosti jednoduchých odpovedí len v tvare „áno” alebo „nie”, rovnako ako 
v prípade kvantitatívnych interview. Skúmanie sa uskutočnilo v dvoch farnostiach v mes-
te Perechin v Zakarpatskej oblasti. Teda v oblasti, v ktorej spolunažívajú gréckokatolíci 
a ruskí pravoslávni veriaci, a v ktorej sa tieto dve komunity každodenne stretávajú a nav-
števujú svoje kostoly. V rámci skúmania bolo zrealizované interview s osemnástimi ľuďmi 
z gréckokatolíckej a s rovnakým počtom ľudí  z ruskej pravoslávnej farnosti; spoločne sa 
teda uskutočnilo 36 interview. Pri výbere respondentov boli oslovení pastori oboch farností, 
aby vybrali určitý počet farníkov. Z dôvodu zníženia miery zaujatosti boli spomedzi týchto 

105  Pre podrobnejšie informácie o výskumnej metóde Whiteheads pozri: WHITEHEAD, J. D. – WHITEHEAD, E. E.: 
Method in Ministry: Theological Re� ection and Christian Ministry, Lanham, MD: Sheed §Ward, 1995.
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farníkov následne náhodne vybratí respondenti z každej farnosti, ktorí boli zapojení do 
participácie na zmienenom projekte práve prostredníctvom zmienených interview. Vznikli 
dve väčšinové skupiny respondentov. Prvú tvorili farníci vo veku do 30 rokov a druhú farníci 
starší ako 60 rokov. 

Skúmanie bolo realizované v týchto oblastiach:
Dialóg: 
Zmierenie v rámci konverzácie s tradíciou, skúsenosťou a kultúrou:

otázky z tejto oblasti boli zamerané na skúmanie súvislostí medzi významom zmierenia 
a tradície, skúsenosti a kultúry. Objavili spájacie prvky a tiež niektoré aspekty, ktoré by 
v rámci zmienených troch subjektov mohli pomôcť k dosiahnutiu dôležitého cieľa, ktorým 
je zmierenie;

Duchovný aspekt procesu zmierenia: 
Počúvanie, pozornosť a spolucítenie v rámci konverzácie s tradíciou, skúsenosťou a kul-

túrou: 
úlohou tejto oblasti otázok bolo skúmať dôležitosť spojenia počúvania, pozornosti 
a spolucítenia v rámci tradície, skúsenosti a kultúry ako súčasti duchovnej stránky procesu 
zmierenia;

Zdroje cirkvi pre zmierenie v rámci dialógu s tradíciou, skúsenosťou a kultúrou: 
Sila rituálov v rámci dialógu: v rámci tejto oblasti som sa venoval analýze významu rituá-

lov v súvislosti s tradíciou, skúsenosťou a kultúrou. Taktiež analýze s dôrazom na  pohrebné 
rituály, rituály pokánia Eucharistie a symbolu kríža; 

Príbehy o vzkriesení ako príbehy zmierenia v rámci dialógu s tradíciou, skúsenosťou 
a kultúrou: otázky z  tejto oblasti skúmali, čo pre tradície, skúsenosti a kultúru znamená roz-
právanie príbehov. Rozprávanie príbehov predstavuje ďalší veľmi silný nástroj pre analýzu 
a konverzáciu medzi uvedenými troma subjektmi;

Nové perspektívy a nové vízie starých problémov: 
táto oblasť skúmala situáciu vzájomných vzťahov medzi oboma cirkvami po aplikácii 
konceptu procesu zmierenia.

Výsledky tohto skúmania ukázali, že v oboch cirkvách existujú určité duchovné elemen-
ty, ktoré môžu poskytnúť základy pre začatie vzájomného procesu uzdravenia a (u)zmie-
renia. Na určitých úrovniach proces zmierovania v rámci týchto dvoch cirkví už v podstate 
prebieha. 

Zámerom predkladaného článku je po zosúladení interview s teologickými aspektmi 
konceptu procesu zmierenia vytvoriť fórum za účelom vytvorenia konštruktívneho pasto-
rálneho programu napomáhajúcemu na ceste k zmiereniu medzi oboma cirkvami na území 
Ukrajiny. 

Cesta k zmiereniu 
Podľa konceptu Roberta Schreitera zaujala duchovná stránka uzdravenia a (u)zmiere-

nia akýsi po-exilový postoj.106 Autor si túto terminológiu požičiava od juhoafrického teológa 
Charlesa Villa-Vincencia. Ten hovorí o tom, že situácia v Južnej Afrike po apartheide je 
podobná tej, keď sa Izrael vrátil k Jeruzalemu po exile v Babylone.107 Osobne si myslím, 
že toto je veľmi presné a exaktné porovnanie, ktoré berie do úvahy situáciu gréckoka-

106  SCHREITER, R. J.: Reconciliation: Mission & Ministry in a Changing Social Order, s. 73.
107  SCHREITER, R. J.: Reconciliation, s. 73.
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tolíckej cirkvi a ruskej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Obe cirkvi museli prekonať dlhú 
cestu z exilu počas hrozných rokov perzekúcie a ničenia v období komunistického reži-
mu. Cesta viedla k novej realite slobody a demokracie. Na základe realizácie už vyššie 
spomínaného projektu je pre mňa viac ako jasné, že dlhé roky pod komunistickou nadvlá-
dou boli nesmierne ťažké. Aj zo samotných interview bolo zrejmé, že všetci respondenti 
oboch cirkví vnímali komunizmus ako veľké zlo a ako veľmi negatívny aspekt ich histórie, 
ktorý mal vplyv na jednotlivcov i na celé spoločenstvá. Komunizmus ako ideológia bol 
v minulosti hlboko zakorenený. Do značnej miery psychologicky ovplyvňuje ľudí žijúcich 
na Ukrajine i v súčasnosti a nemalému počtu z nich dodnes spôsobuje nočné mory. 
Budúcnosť vzájomnej slobodnej a mierovej interakcie je v Božích a v ich rukách. Ako to 
teda môžu využiť ľudia žijúci v náboženskej slobode a demokracii? Čo musia duchovní 
lídri oboch cirkví urobiť, aby sa ich cirkvi mohli navzájom zblížiť? Čo je skutočne potrebné 
urobiť pre to, aby mohli zažiť krásny dar od Boha v podobe uzdravenia a (u)zmierenia? 
Počas môjho bádania v rámci projektu som preskúmal koncept Schreitera o uzdravení 
a (u)zmierení, jeho chápanie z kresťanskej perspektívy a aplikačné možnosti v praktickom 
živote príslušníkov oboch cirkví. V priebehu tohto objavovania kresťanského chápania 
uzdravenia a (u)zmierenia som zistil, že je to dar od samotného Boha, ktorý je Ním aj 
iniciovaný. Podľa Roberta Schreitera  je to viac duchovná záležitosť než nejaká straté-
gia. Taktiež som objavil, že respondenti v oboch farnostiach sú si veľmi dobre vedomí 
skutočnosti, že iba Boh môže ľuďom poskytnúť dar pochopenia a jednotnosti. A to nielen 
medzi jednotlivými farníkmi z oboch cirkví, ale i v rámci samotnej gréckokatolíckej cirkvi 
alebo ruskej pravoslávnej cirkvi vo všeobecnosti. Väčšina respondentov videla dôležitosť 
v modlitbe, najmä v eucharistickom zhromažďovaní sa a taktiež v Krížovej ceste. Schrei-
terov model zdôrazňuje, že v rámci uzdravenia a (u)zmierenia sú novými pojmami tzv. 
utláčaní a utláčatelia. Z  uskutočnených interview som zistil, že na určitých úrovniach istý 
druh uzdravenia a (u)zmierenia už prebieha a členovia oboch skupín vidia svoju minulosť 
inak ako v období deväťdesiatych rokov po normalizácii a stanovení náboženskej slobody 
na Ukrajine bez pocitu potrebnej odplaty alebo nepriateľstva.Tento pocit bol veľmi bada-
teľný najmä počas pozorovania udalostí v meste Perechin, po mnohých desaťročiach 
spolužitia a počas modlenia sa v rôznych kostoloch/cirkvách, ktoré na seba zámerne či 
nezámerne vzájomne vplývajú v každodenných životných situáciách. Veľmi pozitívnym 
a nádejným aspektom v tejto súvislosti je taktiež skutočnosť, že mladí ľudia, ktorí sa pra-
videlne medzi sebou stretávajú i keď sú z rôznych cirkví, prejavujú svoj vzájomný záujem 
spoznať sa a dokonca medzi sebou uzatvárať aj manželstvá. Niektoré príklady takýchto 
zmiešaných rodín môžeme vidieť napríklad na participácií v rámci gréckokatolíckej i rus-
kej pravoslávnej liturgii. Je to veľmi pozitívny aspekt tamojšieho náboženského života. 
Procesie počas rôznych sviatkov keď členovia jednej cirkvi prichádzajú do kostola v mes-
te Perechin a navzájom sa pozdravujú v rámci daného sviatku sú dobrým znamením 
zdravého náboženského spolužitia, ktorý akceptuje tradície všetkých strán. Aj na tomto 
príklade môžeme vidieť, že členovia oboch miestnych cirkví dospeli do takého štádia 
zmierovacieho procesu, že sa nechcú rozdeľovať. Naopak, chcú sa spájať, akceptovať 
sa navzájom a žiť vzájomne v láske a čestnosti. Sú si vedomí toho, že Ježiš je len jeden 
a je nedeliteľný, preto aj oni majú úprimný záujem vidieť sa navzájom v jednej spoločnej 
cirkvi, ktorej vodcom bude práve Ježiš. Tieto ich postoje dokazujú, že si veľmi dobre uve-
domujú prítomnosť pluralizmu v rámci kresťanstva a akceptujú ho. Vo viere v Boha a žití 
života, ktorý sa páči Bohu vidia obrovskú šancu ako žiť život plný nádeje a hojnosti. Ako 
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zdôrazňuje Schreiter takéto vnímanie zmierenia „zahŕňa oplakávanie toho, čo bolo stra-
tené a tiež liečenie spomienok.”108 Členovia miestnych cirkví ukázali potenciál kresťanskej 
dospelosti keď sa pokúšajú žiť svoje životy ako najlepšie vedia, v súlade s Božími plánmi 
a prikázaniami. Aké konkrétne „kroky“ je teda potrebné podniknúť, aby mohli obe strany 
schopné dosiahnuť uzdravenie a (u)zmierenie? Obe cirkvi v meste Perechin môžu byť 
veľmi dobrým príkladom pre ostatných, pretože vďaka Božej prozreteľnosti a ich modlit-
bám využívajú určité duchovné zdroje, ktoré im pomáhajú pokračovať v tomto procese 
liečenia spomienok a v tom, aby sa stali aktívnymi participantmi procesu uzdravenia a (u)
zmierenia. Spoločne s kultúrnym a historickým pozadím oboch cirkví a skúsenosťami 
členov týchto cirkví by som chcel povzbudiť všetkých členov, aby pokračovali na ich 
ceste k vzájomnému zmiereniu a v naplňovaní Schreiterovho konceptu uzdravenia a (u)
zmierenia aj prostredníctvom využitia biblických príbehov. Túto príležitosť vnímam ako 
základ pre možnú pastorálnu odozvu/pastoračné aplikačné odporúčania pre obe cirkvi. 
Realizované skúmanie ukázalo, že príbeh učeníkov na ich ceste do mesta Emauz je 
ako zdôrazňuje Schreiter pre proces uzdravenia a (u)zmierenia najváženejším spomedzi 
všetkých príbehov, pretože je jedným z najlepších príbehov, do ktorého si každý človek 
môže pridať svoj vlastný príbeh zmierenia a taktiež príbehy zmierenia ostatných ľudí.109 
V rámci pokračovania v procese zmierenia medzi oboma cirkvami na území Ukrajiny by 
z aspektu dôležitosti tohto príbehu cesty do mesta Emauz bolo vhodné, aby do neho obe 
cirkvi pridali aj príbehy svojho vzájomného utrpenia.

Vzhľadom na zásadný význam tohto príbehu sa môžeme pozrieť na jeho stručnú 
interpretáciu:

Dvaja učeníci počas cesty do mesta Emauz diskutujú o tom, čo sa stalo s ich Pánom. 
Sú pomerne nahnevaní a zmätení. Pri čítaní a analyzovaní tohto príbehu si môžeme opäť 
všimnúť ich reakcie a skutočnosť, že život bol voči nim nespravodlivý, pretože ich plány 
a sny sa nesplnili. Hrobka Ježiša je prázdna a ich jedinou nádejou zostalo len to, že „…
On bude tým, kto vykúpi Izrael...” (Lk 24, 21). Na ceste z Jeruzalema do Emauz boli veľmi 
sklamaní, no práve vtedy stretli cudzinca. Podelili sa s ním o svoj životný príbeh, rozpo-
vedali mu o Ježišovi, povedali mu o svojom strachu, ktorý práve prežívali, očakávaniach 
a snoch, ktoré sa im nesplnili. Cudzinec ich trpezlivo vypočul a potom im vysvetlil a pre-
rozprával príbeh o histórii Izraela a Ježišovej misii na zemi. Až vtedy sa im ich oči otvorili 
a počas žehnania a lámania chleba konečne rozpoznali, že tento cudzinec je Ježiš. Avšak 
predtým, ako si boli schopní uvedomiť, že sa rozprávajú so vzkrieseným Ježišom, Ježiš 
zmizol. Táto udalosť sa ich veľmi silno dotkla a neváhali ani chvíľu, aby sa s týmto príbe-
hom podelili s ostatnými učeníkmi.110

Vzhľadom na aplikáciu Schreiterovho konceptu zmierenia v tomto konkrétnom prípade 
vzájomných vzťahov medzi gréckokatolíckou a ruskou pravoslávnou cirkvou predložil 
niekoľko aplikačných návrhov pre obe cirkvi, ktoré by im mohli byť nápomocné pri vzá-
jomnom zbližovaní sa a v pokračovaní zmierenia. 

108  SCHREITER, R. J.: Reconciliation and the Church in China, s. 137 – 138.
109  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 40.
110  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 41. 
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Tieto aplikačné návrhy sú obsiahnuté práve v príbehu o meste Emauz a pozostávajú 
z nasledujúcich prvkov. Prvým je cesta, druhým príbeh, tretím rozpoznanie Ježiša počas 
lámania chleba a štvrtým je pochopenie a spojenie sa s cestou do Emauz a duchovným 
rozmerom procesu uzdravenia a (u)zmierenia.111 

Cesta 
Schreiter správne poznamenáva, že cesta dvoch učeníkov je nejasná a hmlistá. Preto si 

myslím, že Schreiterova otázka či idú do mesta Emauz s určitým zámerom alebo či sa len 
chcú vyhnúť Jeruzalemu, je veľmi logická. Odpoveď na ňu však presne nevieme. Schreiter 
sa pri hľadaní odpovede na túto otázku domnieva, že zámerom dvoch učeníkov zmeniť ich 
miesto pôsobenia je viac snahou opustiť ich zmätenosť týkajúcu sa toho, čo sa práve stalo 
s Ježišom, než skutočnosti, že by mali niekam úmyselne ísť, s nejakým konkrétnym cieľom. 

Počas predchádzajúcich rokov poznačených traumatickými udalosťami a náboženským 
útlakom spôsobených komunistickým režimom sa obe cirkvi ocitli v rovnakej situácii, ako 
uvedení dvaja učeníci kráčajúci do mesta Emauz. Prežívali bolesť z minulosti, vzájomné 
nepochopenie, negatívne a bolestné spomienky, niekoľko rokov pokračujúcej exkomuniká-
cie, určitý druh mrazivého ticha a celkovú zmätenosť, ktorá ich nikam nedostala. Ich cesta 
sa stala únavnou a otravnou, dokonca až nepríjemnou. Iba uplynulé roky nedávnej minu-
losti priniesli so sebou určitú nádej v podobe úspešného odstránenia ich exkomunikácie 
a následných náznakov vzájomného dialógu. Z uskutočnených interview s respondentmi 
bolo zrejmé, že členovia oboch cirkví naliehavo potrebujú niekoho, kto by bol ich schopným 
vodcom. Tak, ako sa Ježiš zjavil týmto učeníkom a bol im spoločníkom na ich ceste, tak 
by Ježiš mal byť spoločníkom pre členov oboch cirkví počas ich cesty životom. Schreiter 
dáva v tejto súvislosti do pozornosti významnosť aspektu sprevádzania. Skutok sprevá-
dzania učeníkov je podľa neho silným motívom, ktorý sa môže stať taktiež modelom našej 
pastorálnej praxe. Mali by sme spolukráčať s ľuďmi, ktorí nás potrebujú, zhovárať sa s nimi 
a počúvať ich príbehy. Mnoho z nás potrebuje v živote takéhoto spoločníka na našej ceste 
životom, i v rámci procesu zmierenia. Tí, ktorí nás sprevádzajú, nemusia byť nutne schopní 
poskytnúť nám defi nitívnu interpretáciu našich prekážok, avšak môžu sa stať prostried-
kom, vďaka ktorému sa nám tieto prekážky podarí prekonať. Môžu mať schopnosť vytvárať 
atmosféru bezpečia a dôvery, ktorá umožňuje nájdenie toho správneho životného smeru 
vzdialeného od utrpenia či bolesti.112 

Počas interview som si všimol túžbu týchto ľudí vidieť Ježiša ako ich sprevádza na ceste 
ich životom. Veľkú dôležitosť taktiež vidia v sprevádzaní iných a v kráčaní s nimi na ceste ich 
života. Práve silná túžba umožní pokračovanie tohto procesu. Obe cirkevné spoločenstvá 
a ich členovia v meste Perechin sa zaujímajú o svoj vzájomný osud. Pokračovanie v ich 
ceste životom s Ježišom a vzájomná podpora, láska a spoločné smerovanie je presne tým 
základom, ktorý je dôležitý pre proces zmierenia medzi týmito dvoma sesterskými cirkvami 
– ruskej pravoslávnej cirkvi a a gréckokatolíckej cirkvi. 

111  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 42 – 51.
112  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 42 – 43.
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Príbehy 
Schreiter zdôrazňuje, že učeníci boli tak veľmi emocionálne zahĺbení do argumentovania 

a zdieľania príbehu o Ježišovi, že cudzinca nerozpoznali. Videli sa navzájom v Ježišovom 
príbehu, ale bez akéhokoľvek záveru a s množstvom nezodpovedaných otázok. Stále sa 
čudovali a hľadali odpoveď na to, čo sa to vlastne stalo a prečo im Ježiš po jeho odchode 
nezanechal pokoj v duši, uspokojenie alebo možno aj pochopenie toho, čo sa stalo a čo 
sa v ich životoch bude odohrávať ďalej. Prostredníctvom argumentovania a zdieľania prí-
behu o Ježišovi sa snažili odstrániť svoju bolesť a strach zo vzniknutej situácie. Ale stále 
im k tomu ešte niečo chýbalo. Schreiter zdôrazňuje, že v našich osobných konfrontáci-
ách a hádkach v rámci procesu uzdravenia a (u)zmierenia prebieha niečo podobné. Cesta 
k zmiereniu je veľmi náročný proces pre mnohých z nás, pretože sa snažíme nájsť akoby 
správnu techniku alebo prístup, ktorý nám môže najlepšie pomôcť odstrániť našu bolesť, 
strach, pocit poškodenia, zlé spomienky a myšlienky, a umožní nám urobiť ten hrdinský krok 
vpred, ktorý zmení naše myslenie, aby sme si už nepripomínali bolestné spomienky z na-
šej minulosti. Avšak zabúdanie nepomáha. Niečo nám stále ešte chýba. Je preto potrebný 
ďalší rozmer, ktorý by priniesol svetlo do tejto našej situácie, rovnako ako to urobil v príbehu 
učeníkov práve cudzinec, Ježiš. Prostredníctvom umožnenia prerozprávania ich príbehu im 
do ich tmy priniesol svetlo a pomohol im dostať sa zo zmätenosti a strachu z ich minulosti, 
či budúcnosti. Schreiter v tejto súvislosti vhodne poznamenáva:

...pri prerozprávaní príbehu Ježiš učeníkom poskytuje možnosť na zmenu pohľadu a to 
je kľúčové. Príbeh je pre učeníkov známy, avšak teraz ho počúvajú z inej perspektívy. 
Mysleli si, že hanebná smrť Ježiša znamenala, že Ježiš vôbec nebol Božím synom a že 
bol opustený, alebo dokonca zavrhnutý Bohom. Avšak smrť ako to hovorí cudzinec, 
je veľmi dôležitým bodom v rámci príbehu. Umožňuje Božiemu Synovi urobiť prerod 
z tohto sveta do sveta večnej blaženosti, čo dokazuje, že je skutočným Mesiášom, tým, 
ktorého poslal sám Boh.113 

Z interview bolo zrejmé, že členovia oboch cirkví si svoje životné príbehy prerozprávali 
mnohokrát, avšak až po dovolení, aby Ježiš rozprával cez ich ústa mohli vniesť do svojich 
príbehov svetlo a pochopenie. Vďaka opätovnému prerozprávaniu príbehu a implementova-
niu ho do životného príbehu Ježiša Krista, jeho utrpenia a bolesti, a nakoniec jeho vzkrie-
senia, boli schopní akceptovať svoju situáciu, vidieť minulosť v inom svetle a začať s lieče-
ním spomienok. Počas realizácie interview som sa stal svedkom silnej túžby členov oboch 
cirkví zúčastniť sa na tomto projekte prostredníctvom zdieľania svojich životných príbehov. 
Všetci v týchto príbehoch zdôrazňovali aj dôležitosť viery a potrebu prítomnosti Boha v ich 
životoch. Zhodovali sa vo vyjadreniach, že iba po prijatí Boha do ich životov a prijatí Ježiša 
ako ich osobného záchrancu a Spasiteľa budú schopní vyjsť z tunela pochybností na svetlo 
zmierenia a nádeje. Prejavená túžba pokračovať v tomto procese zmierenia je veľmi dob-
rým znamením pre obe cirkvi. Preto je veľmi dôležité, aby sa nebáli opakovane rozprávať 
o ich životných príbehoch a svoju minulosť stále odovzdávali do Božích rúk dovtedy, kým 
ju nebudú schopní vnímať v inom svetle než doteraz, teda z pohľadu Boha a Ježiša Krista. 

113  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 44.
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Mojim cieľom počas interview s respondentmi z oboch cirkví, vrátane už zmieneného 
kladenia vopred pripravených konkrétnych otázok, taktiež bolo hľadanie možností pre vy-
tvorenie čo najväčšieho počtu bezpečných miest, na ktorých by sa nebáli podeliť o svoje 
životné príbehy. Výsledok bol skvelý, pretože v priebehu interview som spoločne s  res-
pondentmi pocítil skutočné pôsobenie Boha a jeho liečivej sily v ich životoch. Slzy šťastia 
alebo aj bolesti z minulosti na tvárach niektorých respondentov boli neuveriteľne silnou 
a viditeľnou známkou tejto krásy. Myslím si, že tento druh interakcie prostredníctvom pode-
lenia sa o svoje životné príbehy predstavuje veľmi užitočný nástroj pre obe cirkvi. Je preto 
veľmi dôležité poskytnúť členom oboch cirkví a taktiež ich lídrom dostatok času a priestoru 
na to, aby sa mohli podeliť o svoje životné príbehy. Vďaka tomu sa k nim dostane liečiaca 
Božia sila, ktorá zahojí ich bolesti zo starých spomienok. V priebehu obdobia stráveného 
s  respondentmi a počas dlhých hodín počúvania ich príbehov som sa mal možnosť utvrdiť 
v tom, že hľadajú niekoho, kto by ich skutočne dokázal počúvať a mal by pre nich otvorené 
srdce. Dietrich Bonheoffer ohľadom dôležitosti počúvania v rámci komunity uvádza:

...jedným z hlavných prvkov medzi členmi komunity, ktorý je potrebný dávať jeden 
druhému, je počúvanie. Ta ako láska k Bohu sa začína počúvaním Jeho slov, tak sa 
láska medzi ľuďmi začína učením sa ako ich správne počúvať. Boh nám nielenže hovorí 
Jeho krásne slová, ale požičiava nám i sluch, aby sme boli schopní Jeho slová počú-
vať a chápať. Preto je to opäť Jeho zásluha, že sme schopní učiť sa počúvať druhých 
ľudí, a že oni sú schopní počúvať nás. Kresťania a najmä duchovní, si často myslia, 
že v spoločnosti je potrebné vždy niečím dôležitým prispieť, avšak túto službu je po-
trebné nielen dávať, ale i dokázať prijímať. Zabúdajú totiž, že dar počúvania je niekedy 
omnoho dôležitejší, ako dar rozprávania. Mnoho ľudí stále hľadá len ucho, ktoré by ich 
vedelo vypočuť.114

Ako môžeme vidieť z realizovaných interview, počúvanie taktiež predstavuje nesmier-
ne dôležitý prvok pre proces uzdravenia a (u)zmierenia. Gréckokatolícka a ruská pravo-
slávna farnosť si preto musí nájsť priestor pre starostlivé počúvanie vo svojich miestnych 
komunitách. K tejto iniciatíve by v rámci svojich pastorálnych aktivít mali prispieť aj miestni 
kňazi prostredníctvom poskytnutia potrebného priestoru farníkom pre zdieľanie a vysvet-
lenie ich životných príbehov, vyliečenie ich strachu a taktiež ich nádejí a snov týkajúcich 
sa budúcnosti. Preto navrhujem realizáciu týždenných alebo mesačných diskusií počas 
večerných hodín v malých zmiešaných skupinkách pozostávajúcich zo štyroch až piatich 
členov z oboch cirkví, kde budú mať títo ľudia možnosť otvorene sa rozprávať o ich životoch, 
strachu, očakávaniach a nádeji, a kde by samozrejme mohli byť zároveň vypočutí. Vhodným 
priestorom pre takéto stretnutia by na základe mojich zistení mohla byť  práve gréckokatolíc-
ka fara. Schreiter v súvislosti s týmto vytváraním bezpečných miest poukazuje na konkrétny 
príklad učeníkov. Učeníci počas ich cesty do mesta Emauz pociťovali Božie milosrdenstvo 
každým krokom čoraz viac. Napriek tomu u nich nebola viditeľná žiadna zmena, dokonca 
ani pri prerozprávaní príbehu. Moment zmeny prišiel až v okamihu, keď Ježiša rozpoznali 
počas lámania chleba. Až potom ich oči začali skutočne vidieť.115 Myslím si, že vytváranie 
bezpečných miest, kde by mohli diskutovať členovia oboch cirkví na neformálnej úrovni 

114  BONHOEFFER, D.: Life Together, s. 75.
115  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 46.
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(napríklad aj prostredníctvom spoločných stretnutí počas posedenia pri jedle) a kde by mohli 
navzájom zdieľať ich životné príbehy, môže byť ďalším veľmi užitočným prvkom v rámci 
procesu uzdravenia a (u)zmierenia.

Rozpoznanie pri lámaní chleba
Cudzincovo prerozprávanie príbehu poskytuje učeníkom nový druh pochopenia udalos-

ti, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami. Avšak namiesto faktu, že ich srdcia „začali horieť“ 
neboli si stále istí, čo sa vlastne deje, no cudzinec ich zaujal. Cítili sa dobre keď ho mali pri 
sebe. Verili mu a páčil sa im. Rozhodli sa pozvať ho, aby s nimi zostal a aby sa spoločne 
podelili o jedlo. Keď cudzinec vzal chlieb a požehnal ho, okamžite pochopili, kým v skutoč-
nosti je a s kým sa to vlastne predtým rozprávali. Avšak skoro po požehnaní chleba, keď 
boli ich oči zaliate šťastím kvôli tomuto stretnutiu s Ježišom, cudzinec zmizol a nechal ich 
osamote. Schreiter v tejto súvislosti upozorňuje, že

...táto zaujímavá scéna v histórii prekypuje významami. Začína sa pozvaním učeníkov 
smerom k cudzincovi, aby zostal s nimi a jedol s nimi. Možno je toto prvým znakom 
liečenia a zmierenia. Učeníci tak veľmi skľúčení na ich ceste prejavujú nesmiernu po-
hostinnosť voči cudzincovi. Niečo sa obnovilo v rámci ich ľudskosti a v tomto momente 
sa stali niekým viac, ako len pasívnymi poslucháčmi: sú teda schopní prejsť k činom 
pre niekoho iného. Boli vytrhnutí z pazúrov smrti a sú schopní pomáhať vybudovať kruh 
lásky. Toto je jednoznačné znamenie toho, že sa niečo skutočne deje.116 

Pohostinnosť na Ukrajine zohráva veľmi dôležitú úlohu. Miestni ľudia sú ochotní podeliť 
sa napríklad aj o svoje jediné jedlo, ktoré majú len aby návštevníka pohostili ako dôležitého 
hosťa. Toto je určite veľmi dobrým znakom, ktorý je vhodné nasledovať a rozvíjať. Preto nie 
je náhodné, že duchovní lídri zdôrazňujú dôležitosť delenia sa o jedlo pri stole v rámci spolo-
čenstva. Pre nich to nie je len čas konzumácie jedla, ale zároveň aj čas vhodný na zdieľanie 
životných príbehov a čas pre vytvorenie možností ako začať liečiť spomienky. Z uvedených 
dôvodov, ktoré sú podložené aj mojim niekoľkoročným bádaním a pozorovaním vzájomných 
vzťahov oboch cirkví na Ukrajine veľmi odporúčam kňazom oboch cirkví, aby sa nebáli 
prejavovať pohostinnosť v rámci ich farností pozvaním „cudzincov“ (členov iných cirkví) 
k spoločnému jedlu, pri ktorom môžu zažiť dar Božieho milosrdenstva. Navrhujem grécko-
katolíckym kňazom, aby sa neobávali rozprávať s ruskými pravoslávnymi kňazmi, navzájom 
sa pozývali k obedu, či k spoločnému zhromaždeniu.117 

V tejto súvislosti s delením sa o jedlo pri stole v rámci spoločenstva môžeme vidieť určitú 
analógiu s príbehom o ceste učeníkov do Emauz. Ježiš učeníkom počas lámania chleba 
ukázal ako na ľudí pôsobí Boh, keď si dokážu sadnúť za jeden stôl a spoločne hodovať. Uče-
níci v prítomnosti Ježiša počas lámania chleba pociťovali, že ich môže liečiť. Proces liečenia 
je tu už viditeľný. Lámanie chleba je i v metaforickom význame zlomovým momentom v ich 

116  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 47.
117  Podobnú osobnú skúsenosť s ukrajinskou pohostinnosťou a delením sa o jedlo v rámci spoločenstva iných 

cirkví na Ukrajine som mal možnosť zažiť pred začatím interview, kedy som bol pozvaný miestnym kňazom 
z ruskej pravoslávnej cirkvi na obed s jeho rodinou v jeho dome. Strávil som s nimi dve úžasné hodiny plné 
kresťanského porozumenia, zdieľania našich životných príbehov a očakávaní pre budúcnosť. Taktiež sme 
spoločne diskutovali napríklad o cieľoch spomínaného projektu. Bol som očarený ich priateľskosťou a otvo-
renosťou..
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živote. To znamená, že ich oči sú už schopné vidieť to, čo im doteraz unikalo. V cudzincovi 
dokázali rozpoznať vzkrieseného Ježiša a pri tomto jave spoznali aj silu zmierenia. Osoba, 
ktorá zažije pocit uzdravenia a (u)zmierenia začne vnímať svoj život a minulosť inak, z inej 
– duchovnej perspektívy.118 Práve to bolo zmyslom Ježišovho zjavenia sa učeníkom – po-
skytnúť im vyliečenie a zmierenie. Podľa Schreitera všetky Ježišove zjavenia sa učeníkom 
slúžia na vytvorenie akéhosi vzťahu či dôvery a na vyliečenie zlomeného srdca. Sám Ježiš 
preto organizuje každú príležitosť zjavovať sa svojim najbližším učeníkom, aby ho dokázali 
rozpoznať.119 

Myslím si, že práve toto je veľmi dôležitý prvok v rámci pastorálnej odozvy pre obe 
cirkvi na území Ukrajiny. Chcel by som preto odporučiť, aby sa všetci členovia oboch 
cirkví čo najviac priblížili k Bohu tak, ako najbližší učeníci Ježiša, aby si vďaka tomu mohli 
byť istí, že ich Pán pozve k sebe a oni ho budú schopní rozpoznať a byť vyliečení. Ďalším 
veľmi dôležitým prvkom v rámci cesty k zmiereniu je Schreiterova analýza dôvodu, prečo 
Ježiš nie je rozpoznateľný už na začiatku príbehov. Môžeme uviesť aj niekoľko príkladov: 

Ježišovo zjavenie sa siedmym učeníkom: Ježiš stál na brehu; avšak učeníci nevedeli, 
že je to Ježiš (Jn 21, 4); alebo zjavenie Ježiša Márii Magdaléne, ktorá si myslela, že sa 
rozpráva so záhradníkom, avšak bol to Ježiš a ona to nedokázala rozpoznať (Jn 20, 
14); alebo jeho zjavenie učeníkom v Jeruzaleme, keď Ježiš zdravil učeníkov a oni boli 
vystrašení a mysleli si, že vidia ducha (Lk 24, 37). Všetky tieto príklady nám ukazujú, ako 
bol Ježiš zmenený, iný. Taktiež nám to napovedá, aký silný impulz potrebovali učeníci, 
aby Ježiša spoznali. Totiž vzkriesený Ježiš je novou postavou. Ak učeníci chcú vidieť 
a poznať Ježiša, musia byť schopní uveriť a dôverovať Bohu. Schreiter v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že

...práve viera umožňuje pravé čítanie príbehu zjavenia a zmŕtvychvstania a následné-
ho zmierenia. Svedok zmierenia môže zažiť podobnú skúsenosť: získanie daru, ktorý 
obnoví ľudskosť a umožní človeku znova uveriť.120 

Uvedomenie si skutočnosti, že Boh je základom a zdrojom liečenia každej spomien-
ky bolo medzi respondentmi veľmi zreteľné. Bude veľmi dobrým znakom, keď členovia 
oboch cirkví budú schopní rásť vo svojej viere aj naďalej a budú rozpoznávať Ježiša vo 
svojich životných situáciách. Vtedy sa prejaví ich schopnosť uvidieť svoje vlastné duchov-
né vzkriesenie a transformáciu a zažijú i Božie liečenie. Ježiš Kristus prítomný v Eucha-
ristii sa delí o svoje telo a krv vo forme chleba a vína a práve toto je silnou motiváciou pre 
obe cirkvi. Na základe zrealizovaných interview je evidentné, že členovia oboch cirkví 
sú si vedomí dôležitosti tohto druhu duchovného zhromažďovania sa. Preto bude veľmi 
dobrým znamením, ak sa napríklad gréckokatolícka cirkev nebude obávať participovať 
na liturgii ruskej pravoslávnej cirkvi a ak budú spoločne zdieľať aspoň niektoré sviatky. 
Miestna tradícia chodenia do iného kostola v rámci procesie s krížom na čele skupiny 
je v tomto prípade veľmi vítaná. Predstavuje to dobrú príležitosť pre členov oboch cirkví 
ako sa navzájom zblížiť v modlitbe, a ako byť zjednotení silou Ježiša aj v rámci liturgie. 

118  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 48.
119  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 48.
120  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 49.
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Cesta do Emauz a duchovný aspekt uzdravenia a (u)zmierenia 
Na ceste do Emauz môžeme vidieť unikátne a odlišné požiadavky a základy duchovného 

aspektu uzdravenia a (u)zmierenia. Schreiter opisuje túto udalosť nasledovne: 

...cudzinec si získal dôveru a poskytol učeníkom bezpečné miesto pre vyrozprávanie ich 
príbehu. Ako prebieha cesta, cudzinec učeníkov pozorne počúva. Keď učeníci rozpráva-
jú príbeh, začínajú ho vidieť z inej perspektívy a vtedy sa k nim dostáva pocit blaženosti. 
Nie je to niečo, čo si v sebe vybudujeme sami. Je to niečo, čo prichádza zvonka a je to 
akési okno pre nazretie do Božieho plánu a jeho zámerov s nami, aby nás mohol vyliečiť. 
Môžeme spokojne tvrdiť, že perspektíva vo chvíli zmierenia je perspektívou, ktorú nám 
ponúka sám Boh.121

Tento objav sa môže stať základom pre duchovnú odozvu pre obe cirkvi na území Ukra-
jiny. Z názorov členov oboch cirkví bolo zrejmé, že zmierenie je okamihom blaženosti pri-
chádzajúcej priamo od Boha. Mnoho z nich spomenulo dôležitosť pocitu bezpečia v rámci 
komunity, v ktorej veria svojim lídrom. Je to veľký znak dôvery, nádeje a možnosti k po-
kračovaniu procesu uzdravovania spomienok medzi jednotlivými spoločenstvami, najmä 
pre staršie generácie. Je to nádej pre novú perspektívu a návrat k jednému spoločnému 
Pastierovi v rámci „jedného salaša” v pluralistickej cirkvi. Pre mňa osobne je jasná jedna 
skutočnosť, ktorú uvádza aj Schreiter, 

...cudzinec v príbehu o meste Emauz vytvára kruh lásky, v ktorom sú učeníci ochotní 
rozprávať svoj príbeh, v bezpečí a v dôvere. Vytvorila sa zóna pohostinnosti. V tomto 
kruhu sa môžu liečiť spomienky a môžu sa odhaliť všetky rany. Spomienky sú totiž 
veľkou súčasťou našej identity a nášho chápania seba samých. V kruhu lásky je možné 
tieto spomienky analyzovať, liečiť ich bolesť a nie nájsť len jednoduchú cestu k ich za-
tlačeniu, ale nájsť cestu k celkovému vyliečeniu. Môžeme to nazvať slovami, že kalich 
utrpenia vieme transformovať na kalich nádeje. 

Mojou veľkou túžbou a nádejou je, že kresťanská láska bude pokračovať v tom, aby bola 
základom pre všetky aktivity členov týchto susediacich cirkví. Kruh lásky skutočne môže vytvo-
riť bezpečné miesta v rámci ktorých ľudia môžu pokračovať v rozprávaní ich príbehov a opä-
tovne vybudovať vzájomnú dôveru. Z  realizovaných interview som nadobudol presvedčenie, 
že takýto proces sa už na určitých úrovniach odohráva. Láska bola najpoužívanejším slovom 
u členov oboch cirkví. Milovať Boha a prostredníctvom tejto lásky milovať svojich blížnych aj 
v rámci susediacich cirkví na území Ukrajiny je jednou zo základných priorít oboch týchto cirkví. 
Je to skvelý znak nádeje, transformácie a možnosti získať Božiu silu pre zmierenie. 

Všeobecné pozorovania a odporúčania 
Členovia oboch cirkví sú pozvaní k vytvoreniu Novej cirkvi, teda skupiny ľudí, ktorí spo-

lupracujú na zachovávaní tradícií a ktorí zároveň posilňujú tradície oboch cirkví. Preto by 
sa nemali obávať toho, že obe sú tak ako to bolo potvrdené i počas realizácie interview, 
cirkvami Ježiša Krista, pretože On je jediný a nedeliteľný. A v tomto svetle chápu cirkev aj 
ako plnosť Evanjelia. 

121  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 50.
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Veľké symboly tejto jednotnosti pre obe cirkvi predstavujú práve kríž a taktiež Krížová 
cesta. Kráčanie pri jej jednotlivých zastaveniach a konečný príchod k obrovskému krížu 
umiestnenom na vrchole hory predstavuje víťazstvo Ježiša nad smrťou a hriechom. Je 
zároveň veľmi silným obrazom odpustenia a nádeje aj pre obe cirkvi. Členovia oboch 
cirkví si veľmi dobre uvedomujú, že si musia nájsť nejaký symbol, ktorý nebude skazený 
nebezpečenstvami súčasnosti alebo pokušeniami. Takýto symbol pre nich predstavuje 
práve kríž.

Komunistický režim používal rozdiely medzi cirkvami ako prostriedky na likvidáciu 
jednotlivých spoločenstiev, ako aj ich vzájomných vzťahov. Členovia jednotlivých cirkví 
na to zaiste pamätajú, no zároveň si uvedomujú, že túto skúsenosť z minulosti už musia 
vnímať inak – cez pohľad Božieho milosrdenstva a odpustenia. 

V súčasnosti sa už musia snažiť urobiť všetko pre to, aby zabezpečili, že negatíva 
z minulosti sa už nebudú opakovať. Všetci členovia týchto cirkví chcú byť silní vo vie-
re a chcú nasledovať Boha. Vízia potenciálu a príležitostí pre obe cirkvi rásť v láske, 
vzájomne sa počúvať a byť si nápomocní by mala byť samozrejmosťou. Mladí ľudia sú 
budúcnosťou oboch cirkví. Môžu navzájom spoločne diskutovať o tom, aký svet by im 
pomohol, alebo aký svet by chceli vidieť resp. v akom svete by najradšej chceli žiť. Neboja 
sa prenasledovania, pretože majú novú víziu. Zdieľam podobný názor s Paulom Ledera-
chom, ktorý vo svojej publikácií s názvom: Morálne zamyslenie: Umenie a duša procesu 
budovania mieru (The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace) použil špe-
cifi cký výraz morálne predstavy a zároveň podáva následnú interpretáciu tohto výrazu: 

...predstava odozvy a iniciatívy, ktorá je zakorenená v hĺbke reálneho sveta je svojou 
povahou schopná vytvárať deštruktívne vzorce a tie sú schopné umožniť zrod takých, 
ktoré zatiaľ neexistujú. V rámci budovania mieru je táto schopnosť predstavivosti 
konštruktívnou odozvou a iniciatívou, ktorá je zakorenená i v dnešných výzvach ná-
silného nastavenia, transcendentného a ultimátneho zlomu a zovretia týchto deštruk-
tívnych vzorov a cyklov.122 

Lederach so svojimi bohatými odbornými skúsenosťami ohľadom budovania mieru 
a zmierovania navrhol nasledujúce kroky, ktoré by sa mali vykonať po akejkoľvek konfl ikt-
nej situácii, alebo ktoré by mali slúžiť ako morálna vízia pre budúcnosť, či predstavivosť 
konkrétnych ľudí v rámci skupín. Preto by som si aj v súvislosti so vzájomnými vzťahmi 
oboch cirkví na území Ukrajiny dovolil navrhnúť nasledovanie týchto krokov pre ich čle-
nov tak, ako to chápe práve Lederachova koncepcia: 

1)  Musíme sa vymaniť z izolácie a z postoja kto je „dominantný alebo kto dominuje“. 
Je potrebné nájsť priestor pre uskutočnenie činov na základe reality a udobrova-
nia vzájomných vzťahov, do ktorého musí byť zapojený i náš nepriateľ. 

2)  Nesmieme spadnúť do pasce úzko definovaného dualizmu, ktorý výrazne obme-
dzuje výber a plnenie našich výziev. Musíme nájsť spôsoby a priestor pre kon-
štruktívnu a komplexnú spoluprácu v rámci vzájomných vzťahov, rovnako ako 
členovia oboch cirkví na území Ukrajiny. 

122  LEDERACH, J. P.: The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace, s. 182.
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3)  Akákoľvek forma násilia sa snaží zničiť našu ľudskosť, preto musíme stále oživovať 
našu nádej, kreativitu a samozrejme ľudského ducha. Naša kreativita častokrát ne-
činne spí, čaká, avšak má potenciál rásť do veľkých rozmerov, ktoré môžu vytvoriť 
zásadný zvrat a zmenu. V záujme ochrany ľudskosti v našich interpersonálnych 
vzťahoch sa musíme do nich prinášať istotu, dôveru a pocit bezpečia. 

4)  Akceptáciou zraniteľnosti musíme riskovať krok do neznámeho a nepredvídateľné-
ho prostredia a hľadať konštruktívne možnosti angažovania sa v ňom pri kontakte 
s miestnymi ľuďmi a pri riešení rôznych zložitých situácií, ktoré sú pre nás neznáme 
a obávame sa ich. Musíme teda podstúpiť určitú bolestnú ale zároveň potrebnú ces-
tu, ktorá nás privedie späť k ľudskosti a k budovaniu jedinečného spoločenstva.123 

Myslím si, že pochopenie týchto štyroch jednoduchých krokov a snaha o ich priamu 
aplikáciu v tomto konkrétnom kontexte môže byť pre obe cirkvi veľkou príležitosťou na 
vzájomné zblíženie sa a znovuzrodenie akéhosi zmyslu pre spoločný cieľ, ktorým je sa-
mozrejme Božie Kráľovstvo. Každý člen týchto dvoch cirkví od kňazov až po farníkov by si 
mal byť vedomý potreby byť aktívny v procese zmierenia na Ukrajine. 

Podľa Schreitera je to práve kresťanské náboženstvo, ktoré by sa malo stať zdrojom pre 
zmierenie.124 Každému človeku by malo zreteľným spôsobom preukazovať lásku vkladanú 
do sociálnej spravodlivosti, ktorá je zároveň hybnou silou pre proces zmierenia. Myslím 
si, že uvedomenie si tejto zodpovednosti je zásadné aj pre obe cirkvi na území Ukrajiny. 
Pretože táto láska mení ľudí od ich základu a vyzýva ich k spravodlivému konaniu. Ofi ciál-
ny dokument Spravodlivosť vo svete (Justice in the World), vydaný v roku 1971 Synodou 
biskupov uvádza: 

Kresťanská láska medzi susedmi a spravodlivosť nemôžu bez seba fungovať. Láska je 
hlboko spojená s potrebou spravodlivosti, rozpoznaním sebaúcty a práv jednotlivých 
susedov. Spravodlivosť nadobúda plnú hodnotu iba s láskou. Pretože každý človek 
je verným obrazom neviditeľného Boha a Ježiša Krista a každý kresťan by mal nájsť 
v druhom človeku Boha a jeho absolútnu potrebu pre lásku a spravodlivosť.125 

Obe cirkvi na Ukrajine môžu byť skvelým príkladom pre Ukrajinskú spoločnosť v rámci 
budovania morálnych hodnôt u ľudí z Ukrajiny. Aby toto bolo možné musia títo ľudia vy-
naložiť maximálne úsilie aby boli schopní budovať mier, zmysel pre spravodlivosť a hod-
noty, ktoré budú v súlade s Božím plánom prostredníctvom lásky. Hľadanie zmierenia vo 
všeobecnom rozmere, ako aj medzi sebou navzájom by sa malo stať viditeľným znakom 
ich misie na zemi. Ako vhodne poznamenáva Schreiter, zmierenie je jednoducho potreb-
né. Cirkev musí pracovať s duchovnou stránkou a stratégiou a so všetkými ľuďmi dobrej 
vôle a tým je možné dosiahnuť uzdravenie a transformáciu, ktorú spoločnosť tak veľmi 
potrebuje.126

123  LEDERACH, J. P.: The Moral Imagination, s. 173.
124  SCHREITER, R. J.: Religious as Source and Resource for Reconciliation, s. 113.
125  Synod of Bishops of 1971, Justice in the World, [online].[cit. 10. január 2016]. Dostupné na internete: 

http://www.osjspm.org/majordoc_justicia_in_mundo_o�  cal_test.aspx 
126  SCHREITER, R. J.: The Ministry of Reconciliation, s. 130. 
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Záver 
Túžba po zmierení v súčasnom svete výrazne narastá spolu s pocitom zažitej zlo-

menosti... Predstavuje hľadanie spravodlivosti, liečenie spomienok, opätovné budovanie 
nových vzťahov, ktoré majú zaručiť, že všetky traumatické udalosti, ktoré sa v minulosti 
udiali sa už nebudú nikdy opakovať.127

V súčasnosti môžeme vidieť mnoho vzájomných vzťahov nachádzajúcich sa v konfl ikt-
nom alebo post-konfl iktnom štádiu. Jedným z takýchto konkrétnych príkladov je taktiež 
súčasná situácia vzájomných vzťahov medzi gréckokatolíckou cirkvou a ruskou pravo-
slávnou cirkvou na území Ukrajiny. V priebehu realizácie ekumenického projektu, ktorého 
cieľom bola snaha o praktickú aplikáciu  konceptu Teológie zmierenia – profesora Roberta 
Schreitera, bolo veľmi bolestné vidieť obe cirkvi tak veľmi zranené a zničené v dôsledku 
mnohých rokov rôznych konfl iktov a nedorozumení. Avšak urgentná potreba pre zmie-
renie nie je aktuálna iba v tejto oblasti. Celá ukrajinská spoločnosť, zväčša kresťanská 
spoločnosť je veľmi hlboko rozdelená. Práve proces zmierenia je veľmi jednoznačným 
a potrebným konceptom pre túto spoločnosť, ktorý je nutné prijať ako „určitý pastorálny 
program” aplikovateľný v rámci každodenného života členov oboch cirkví. Zámerom pred-
kladaného článku bolo v stručnosti priblížiť situáciu vzájomných vzťahov medzi gréckoka-
tolíckou cirkvou a ruskou pravoslávnou cirkvou na Ukrajine po aplikácií procesu prostred-
níctvom liečenia spomienok a predložiť konštruktívny pastorálny program koncipovaný 
z niekoľkých aplikačných návrhov obsiahnutých práve v príbehu o meste Emauz pre obe 
cirkvi, ktoré by im mohli byť nápomocné pri pokračovaní procesu zmierenia. Pozostávajú 
z nasledujúcich prvkov. Prvým je cesta, druhým príbeh, tretím rozpoznanie Ježiša počas 
lámania chleba a štvrtým je pochopenie a spojenie sa s cestou do Emauz a duchovným 
rozmerom procesu uzdravenia a (u)zmierenia. Aj na základe predmetného článku možno 
v stručnosti zhrnúť, že zmierenie je darom od Boha pre všetkých ľudí, ktorí si prešli veľ-
mi ťažkou minulosťou, boli obeťami a zažili ujmu akéhokoľvek druhu. Iba Boh môže dať 
človeku silu uzdravenia, zmierenia a poskytnúť dar odpustenia všetkým, ktorí sa previnili. 
Avšak je potrebné urobiť všetko, čo je v ľudských silách obetí aby boli schopné tento dar 
prijať. V tejto súvislosti si dovolím tvrdiť, že konečne nastal čas taktiež pre obe cirkvi na 
území Ukrajiny, aby si spoločne často sadli za jeden stôl, pri ktorom sa budú deliť o jedlo 
a boli si vedomé toho, že „sedia“ na bezpečných miestach, na ktorých sa môžu pode-
liť o svoje vzájomné príbehy vlastného utrpenia. Vďaka tomuto konaniu budú nakoniec 
schopné pokračovať v procese zmierenia, navzájom sa objať a ich pohľad sa bude upierať 
rovnakým smerom. 

ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD. CM v súčasnosti pôsobí ako provinciál Misijnej spoločnosti 
sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Je absolvent Teologickej fakulty na univerzite 
Komenského v Bratislave. Svoje doktorandské štúdiá dokončil v Chicagu na univerzite 
The Catholic Theological Union a Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vo svojej odbornej 
orientácií sa zameriava predovšetkým na oblasť pastorálnej teológie. Realizoval 
ekumenicky projekt  v súvislosti so svojím pastoračným pôsobením na Ukrajine, v rámci 
ktorého sa pokúsil  o praktickú aplikáciu  konceptu Teológie zmierenia – profesora Roberta 
Schreitera,  na tzv. „historické rany“ v súvislosti s postkomunistickou situáciou Pravoslávnej  
a Gréckokatolíckej cirkvi.  V rokoch 2009 až 2014 pôsobil taktiež ako predstavený komunity 

127  SCHREITER, R. J.: Globalization and Reconciliation: Challenges to Mission, s. 139 – 140.
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slovenských misionárov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, v Hondurase v misijnej 
oblasti Colon. V súčasnosti sa venuje skúmaniu konkrétnych možností praktickej aplikácie 
konceptu Teológie zmierenia – profesora Roberta Schreitera, predovšetkým na aktuálnu 
situáciu  obyvateľov Garifunskej komunity žijúcich  v danej misijnej oblasti.

Kontakt na autora: e-mail: jarocm@yahoo.com
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Abstrakt
Hlad a podvýživa majú svoj kontext v kresťanskom náboženstve a misií, ktoré spoločne 
vytvárajú rámec v prístupe riešenia potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín v roz-
vojových regiónoch v Hondurase. Dostupnosť potravín predstavuje jeden z najdôležitejších 
pilierov potravinovej bezpečnosti v akomkoľvek  regióne. Predkladaná štúdia analyzuje 
aktuálnu situáciu potravinovej bezpečnosti v rozvojovom regióne Sangrelaya a Cocalito 
v Hondurase a jej vplyv na stravovanie a výživu obyvateľov, pričom kladie dôraz na biblický 
a z neho vyplývajúci misijný aspekt pre analyzovanú problematiku. Skúma vzťah dostup-
nosti potravín a aktivít katolíckej misie vzhľadom na potravinovú bezpečnosť obyvateľov 
vybraného rozvojového regiónu. Na základe skúmania potravinovej situácie a analýzy 
stravovania objasňuje fungovanie lokálneho potravinového systému. Súčasne identifi kuje 
postupy potrebné na elimináciu nedostatku potravín z dôvodu ich obmedzenej dostupnosti 
a vplyv konkrétnych aktivít katolíckej misijnej činnosti na zlepšenie potravinovej bezpečnos-
ti v tomto rozvojovom regióne.

Kľúčové slová: Hlad. Podvýživa. Dostupnosť potravín. Rozvojové regióny. Misijná činnosť.

Abstract
Hunger and malnutrition are relevant in the context of Christian religion and missions, as 
they create a framework for fi nding solutions in the area of food security and availability in 
development regions in Honduras. Food availability represents one of the most important 
pillars of food security regardless of region. This study analyses the current situation in the 
area of food security in the development regions of Sangrelaya and Cocalito in Honduras 
and its impact on the diet and nutrition of local inhabitants, with special emphasis placed 
on biblical and mission aspects of the analysed issue. Furthermore, the study examines 
the relation between food availability and Catholic mission activities with regard to the food 
security of inhabitants of selected development regions. Based on our research of the food 
situation and an analysis of the diet, the study explains the functioning of the local food 
system. It also identifi es the steps necessary for the elimination of food scarcity due to its 
limited availability and the impact of specifi c Catholic mission activities on improving food 
security in these development regions.

Keywords: Hunger. Malnutrition. Food availability. Development regions. Mission activity.
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Úvod
V súčasnosti je fenomén hladu, podvýživy, potravinovej dostupnosti, eskalujúci počet 

ľudí žijúcich v potravinovej neistote, široko diskutovanou témou na globálnej celosvetovej 
i partikulárnej lokálnej úrovni. Odpovede a riešenia na tieto výzvy sú predkladané predo-
všetkým v oblasti politickej, ekonomickej, či sociálnej, vrátane poskytovanej starostlivosti 
a aktivít zo strany cirkevných spoločenstiev. 

Zaujímavú aktivitu v rámci tejto prebiehajúcej diskusie môžeme v súčasnosti vidieť aj 
na strane Katolíckej cirkvi prostredníctvom kampane pápeža Františka zameranej na boj 
proti hladu vo svete s názvom One Human Family, Food for All 128 Na globálnej úrovni má 
podobu modlitbovej iniciatívy. Na lokálnej úrovni jednotlivých štátov, území, či regiónov je 
boj proti hladu realizovaný prostredníctvom konkrétnych činov pomoci a svojpomoci. Cieľom 
tejto kampane je dosiahnuť, aby boli potraviny dostupné pre každého človeka na svete. Pá-
pež František jej realizáciou upozorňuje na dôležitosť neustáleho pripomínania si vážnosti 
poslania, ktorú má celé cirkevné spoločenstvo, každý kresťan, ako aj človek dobrej vôle 
a tým je záujem o človeka, ktorý potrebuje pomoc. V súvislosti s kampaňou je to pomoc 
orientovaná na dostupnosť potravín a potravinovú bezpečnosť. Pápež kladie dôraz na to, 
že mať prístup k potravinám je právo, ktoré prináleží každému človeku. Preto je podľa jeho 
slov v súčasnom globalizovanom svete potrebné vyvíjať úsilie a hľadať riešenia, aby toto 
právo človeka prestalo byť vymoženosťou. 

Prístup k potravinám a potravinová bezpečnosť v rozvojových regiónoch predstavuje 
jeden zo základných problémov, ktorému musia čeliť nielen obyvatelia týchto regiónov ale 
aj misijní, charitatívni, či rozvojoví pracovníci, počas ich pôsobenia na zahraničných misij-
no-humanitárnych projektoch. 

Ekonomická a priestorová dostupnosť potravín je obmedzená v dôsledku socio-ekono-
mických faktorov a stupňom rozvoja konkrétnych regiónov. Predkladaný príspevok skúma 
koexistenciu a neoddeliteľnosť duchovnej a materiálnej potreby pomoci chudobným ľuďom 
s obmedzeným prístupom k potravinám, na základe zhodnotenia reálnej potravinovej si-
tuácie v  rozvojovom regióne Sangrelaya a Cocalito v Hondurase. Vzhľadom na výsledky 
zrealizovaného skúmania potravinovej situácie a analýzy stravovania bude jeho zámerom 
v stručnosti charakterizovať fungovanie lokálneho potravinového systému. Súčasne identifi -
kuje postupy potrebné na elimináciu nedostatku potravín z dôvodu ich obmedzenej dostup-
nosti a poukazuje na význam konkrétnych aktivít katolíckej misijnej činnosti na zlepšenie 
potravinovej bezpečnosti v tomto rozvojovom regióne.

Kontext hladu z biblického aspektu prítomného v Starom a Novom Zákone
Pre vyjadrenie vzťahu dostupnosti potravín a prítomnosťou kresťanskej misie v rozvo-

jových regiónoch, je jedným zo základných zdrojov Biblia – Starý a Nový Zákon. Biblia má 
však mnoho prekladov patriacim k príslušným kresťanským denomináciám, pre upresnenie 
je potrebné doplniť, že predkladaný článok bude vo svojom skúmaní vychádzať z katolíc-
keho prekladu Biblie.

128  Kampaň prebieha už od roku 2013, podrobnejšie informácie o nej je možné nájsť aj napríklad na:
www.food.caritas.org.
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V Biblii nachádzame zmienku o hlade na viacerých miestach. Hlad možno chápať ako 
duchovný hlad po Bohu a hlad fyzický. Predkladaný článok sa prioritne zaoberá fyzickým 
hladom vyplývajúcim z nedostatku potravín a s tým súvisiacimi zdravotnými problémami, 
fyzickými bolesťami. Napriek tomu, z biblického aspektu nie je možné od seba úplne oddeliť 
duchovnú a fyzickú dimenziu hladu.

V histórii ľudstvom otriaslo viacero hladomorov, podrobnú interpretáciu niektorých z nich 
nachádzame aj v Biblií. Obdobia hladu obsiahnuté v Biblií mali vždy určitý etický a duchovný 
význam, ktoré Biblia mnohokrát neodhaľuje. Ale uvádza ich buď ako historické fakty, alebo 
ich včleňuje do biblickej náuky o Božej prozreteľnosti.129 Hlad v biblickom aspekte je vyjadre-
ním životnej potreby a odhaľuje, aký zmysel má ľudský život pred Bohom, čím nadobúda aj 
určitú dvojznačnosť. Byť hladný je pozitívna skúsenosť, ktorá má otvárať človeka voči Bohu; 
avšak hladovať je zlo, ktoré Boh nechce a je potrebné usilovať sa o to, aby bolo odstránené. 
Ak však nadobúda kolektívny charakter (napr. hladomor), Biblia to pokladá za pohromu, za 
znak Božieho súdu.130

Človek ako každá živá bytosť, aby mohol prežiť, musí prijímať potravu. Z biblického 
aspektu to môžeme vnímať ako istú pripútanosť k svetu, závislosť od neho. Táto závislosť 
od sveta zároveň predstavuje podstatný znak nestálosti človeka, ale aj výzvu, aby sa živil 
Bohom, ktorý jediný má stálosť. Biblia človeka učí, že jeho naozajstným pokrmom je Božia 
vôľa (Jn 4,34).131 Boh v Biblii vytvára rovnováhu medzi fyzickou potrebou prijímať potravu 
a duchovnou potrebou žiť. Môžeme ju nájsť napríklad v týchto vyjadreniach: v Novom Záko-
ne, v spisoch evanjelistu Lukáša, ktorý poukazuje na to, že duchový život človeka je viac ako 
fyzický pokrm (Lk 12,23); alebo v Starom Zákone u proroka Izaiáša: pre prežitie je dôležitý 
aj fyzický pokrm, preto je oň potrebné rozdeliť sa s hladným (Iz 58,7). Biblia v tejto súvislosti 
zároveň ponúka odporúčania, aký prístup má zaujať kresťan voči hladnému a trpiacemu 
človeku. Stala sa podkladom a inšpiráciou taktiež pre mnohých pápežov pri zostavovaní 
encyklík a cirkevných dokumentov zameraných na starostlivosť o človeka nachádzajúceho 
sa v utrpení a o jeho dobro. Bibliu možno taktiež pokladať za akúsi formu „manuálu“ pri 
tvorbe misijných stratégií pre oblasť rôznych misijných území, vrátane rozvojových krajín. 

V Starom zákone sa vyskytlo viacero vážnych období hladu. Prvýkrát bol veľký hlad 
spomenutý v knihe Genezis: „Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam 
začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal“ (Gn 12,10). Druhýkrát nastal v období Izáka: 
„Keď nastal hlad, iný, ako bol ten prvý za Abrahámových čias...“ (Gn 26,1n). V knihe Gene-
zis je spomínaný aj hlad, ktorý zachvátil Egypt a celý svet. Je interpretovaný vo všeobecne 
známom príbehu o Jozefovi, ktorý bojoval proti hladu obyvateľov:

...keď však pominulo sedem úrodných rokov, čo bolo v egyptskej krajine, začalo sa 
sedem rokov hladu tak, ako ohlásil Jozef. A keď nastal vo všetkých krajinách hlad, 
v egyptskej krajine bolo chleba dosť. Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud 
volal k faraónovi o chlieb....A keď hlad ťažil celú egyptskú krajinu, Jozef otvoril sýpky 
a predával Egypťanom obilie. Ale aj v egyptskej krajine sa hlad stupňoval, lebo z celého 
sveta prichádzali do Egypta kupovať od Jozefa obilie. Na celom svete bol totiž strašný 
hlad (Gn 41, 53–57). 

129  DOUGLAS, J. D.: Nový biblický slovník, s. 291.
130  LÉON-DUFOUR, X. et. al.: Slovník biblickej teológie, s. 191.
131  LÉON-DUFOUR, X. et. al.: Slovník biblickej teológie, s. 630.
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Podobný charakter mal aj hlad v Samárii, ktorý trval taktiež sedem rokov (2 Kr 4, 38; 8, 
1–2). O hlade sa zmieňuje aj kniha Rút: „V čase, keď úradovali sudcovia, nastal v krajine 
hlad“ (Rút 1,1) a druhá kniha Samuelova: „V Dávidových dňoch bol raz hlad tri roky...“ (2 
Sam 21,1). 

V ponímaní autorov Léona a Dufoura má hlad v Starom zákone dve roviny: 1. hlad ako 
skúška viery; 2. hlad ako výzva k dobročinnej láske.132 Súvislosti medzi poslušnosťou člove-
ka a Božím konaním, si taktiež všíma napríklad Douglas, ktorý uvádza aj niekoľko konkrét-
nych príkladov. Boh je Stvoriteľom, ktorý riadi a ovláda všetky prírodné sily (Ž 104). V období 
neposlušnosti, keď je vzťah medzi Bohom a človekom narušený, prebiehajú v prírode proce-
sy, ktoré spôsobujú nedostatok potravín. Už po prvom páde človeka nasledovalo prekliatie 
Zeme (Gn 3,17). Boh dopúšťal hlad, aby dal človeku najavo svoje sklamanie a zároveň ho 
nabádal k pokániu (napr. 1 Kr 17,1; Ag 1, 6–11). Odpoveďou Boha na poslušnosť je prospe-
rita (Ž 1, 1–3; Iz 1,19), neposlušnosť je naopak spojená s nedostatkom (Lv 26, 14–16).133 

Hlad ako skúška viery sa prejavil, keď Boh na púšti dopustil, aby jeho ľud podstúpil hlad, 
čím zisťoval, aké je jeho zmýšľanie: 

A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov po 
púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho 
príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal 
ty ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť 
živý zo všetkého čo vychádza z Božích úst (Dt 8, 2–3). 

Vyvolení Boží ľud sa mal naučiť, že jeho život úplne závisí od Jahveho, ktorý jediný mu 
môže dať pokrm. Izraelskí ľud mal prostredníctvom fyzických potrieb odhaliť a uvedomiť si 
skutočnosť, že potrebuje Boha. Manna symbolizovala Božie slovo. Zákon, v ktorom má ľud 
nájsť život. Ale ľud to nechápal a sťažoval sa: „Kto nám dá jesť mäso...Teraz nám ide do 
zahynutia...Okrem manny nevidia naše oči nič!“ (Nm 11, 4–6). Hlad sa pre Izraelitov nestal 
spasiteľnou skúškou a Boh na nich zoslal dážď mäsa, ktorým sa presýtili. Na prvé miesto 
pred Boha a jeho zákony postavili človeka a jeho potreby, za čo si vyslúžili veľký Boží hnev 
(Ž 78, 26–31).

Keď sa Izrael usadil vo svojej krajine, zabudol na poučenie púšte, pripisoval dobrá svojej 
zásluhe a spyšnel (Oz 13, 4–8). Bolo potrebné, aby Boh opäť vyviedol svoj ľud na púšť (Oz 
2,5) a pritom oplakával svoje zničené obilie, vinič a fi gy (Oz 2,11.14). Cieľom bolo, aby sa 
srdce Izraela prebudilo, keď k nemu Boh prehovorí (Oz 2,16) a pocítilo hlad po Božom slove: 
„...i pošlem na nich hlad, nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho 
slova“ (Am 8, 11).

Starý zákon obsahuje mnohé poučenia v súvislosti s jedlom, ktoré kladú Boha na prvé 
miesto v živote človeka. Tieto poučenia zhromaždili proroci a inšpirovaní učitelia múdrosti. 
Potreba dobier a túžba po dobrách, ktoré Boh rezervuje tým, čo ho milujú, sa často vyjadrujú 
práve obrazmi jedla, chleba, vody a vína. Človek je hladný po hodovaní, ktoré Boh pripra-
vuje na svojom vrchu všetkým národom (Iz 25,6); človek je smädný po múdrosti, ktorá hasí 
smäd (Prísl 5, 15; 9,5), po opojnom víne, ktorým je láska (Pies 1,4; 4,10); prichádza, aby od 

132  LÉON-DUFOUR, X. et. al.: Slovník biblickej teológie, s. 191 – 192.
133  DOUGLAS, J. D.: Nový biblický slovník, s. 291.
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Boha prijal nápoj smädných a potravu, ktorá nasycuje (Iz 55,1).134 Človek cíti potrebu Božej 
prítomnosti vo svojom živote rovnako ako smädný túži po vode najčistejšej, po víne, ktorého 
opojnosť dáva život, a tým je Boh (Ž 42,2). Boh nám ponúka, že naplní našu túžbu po ňom, 
keď hovorí: „Otvor ústa a ja ti ich naplním“ (Ž 81,11). Odkazom Starého Zákona je, aby člo-
vek postavil Boha na prvé miesto vo svojom živote a on sa postará o všetky jeho potreby. 

Vážny hlad, ktorý sa spomína v Novom Zákone, postihol obyvateľov Judska počas vlády 
cisára Klaudia, v čase formovania ranej Cirkvi. Prorok Agabus „z vnuknutia Ducha oznámil, 
že bude veľký hlad po celom svete“ (Sk 11,28). Toto neľahké obdobie núdze sa u prvých 
kresťanov vyznačovalo vzájomnou vnútrocirkevnou pomocou. Učeníci usporiadali veľkú 
zbierku a poslali ju na pomoc jeruzalemskej cirkvi (Sk 11, 27–30). Z iného aspektu hovorí 
o hlade evanjelista Marek, keď sa zmieňuje o hrôzach posledných dní tohto sveta, medzi 
ktorými uvádza aj hlad, ktorý zasiahne Zem (Mk 13,8). 

Na rozdiel od Starého zákona sa Nový zákon nesie vo väčšej miere v duchu mystického 
významu jedla, v ktorom sa nám Ježiš dáva za pokrm. Medzi Starým a Novým Zákonom 
však existuje množstvo paralel. Tajomstvo Krista ukryté v Starom zákone naplno ožilo v No-
vom zákone. Napríklad starozákonný príbeh o Jozefovi a hlade vo svete pokladajú teológo-
via za predobraz Ježišovho života a Božieho plánu spásy.

Kristus učí, že on sám je Božím chlebom

...môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba...Lebo boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba 
a dáva svetu život...Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, 
a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť (Jn 6, 32–33). 

Ježiš Kristus, Mesiáš chudobných „hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil 
na prázdno“ (Lk 1, 53). Vyhlasuje, že budú nasýtení tí, čo sú hladní „Blahoslavení chudobní, 
lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení“ (Lk 
6, 20-21). Potvrdzuje a dokazuje, že podstatnou potrebou človeka je Božie slovo, Otcova 
vôľa „nie len z chleba je živý človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 
4, 4).

Ježiš utišuje a vzbudzuje hlad zároveň. Hlad v dvojakej forme. Hlad po Bohu aj hlad 
fyzický, čo je znova dôkazom toho, že jedno od druhého nemožno oddeliť. Ako kedysi Boh 
na púšti, aj Ježiš utišuje hlad ľudu, ktorý ho nasleduje. Marek vo svojom evanjeliu opisuje 
druhé rozmnoženie chleba a nasýtenie zástupu (Mk 8,1 nn), ktorý nasledoval Krista. Tento 
príbeh je obrazným vyjadrením utíšenia hladu zástupov po samotnom Kristovi a súčasne 
odkazom, že Kristus si uvedomoval nevyhnutnosť zahnať fyzický hlad svojich poslucháčov 
a nenechať ich vo fyzickej nepohode. Rozmnožuje chleby a ryby, aby ušetril ľudí od útrap 
a hladu. Kristus sa stará o  duchovné aj telesné blaho človeka. Udalosti zaznamenané 
v evanjeliách nám ukazujú, že starosti o nasýtenie fyzického hladu je potrebné odovzdať do 
Božej starostlivosti o človeka. Príklad Ježišovej reči na vrchu zástup ľudí nabáda, aby najprv 
hľadali Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostanú navyše (Mt 6,33).

Chudobní a hladní zaujímajú v Biblii dôležité miesto. V knihách Starého a Nového Zá-
kona môžeme nájsť celý rad charitatívnych postojov a sociálnych opatrení na zmiernenie 
utrpenia biednych. V Starom Zákone je to predovšetkým napríklad kniha Deutoronómium, 

134  LÉON-DUFOUR, X. et. al.: Slovník biblickej teológie, s.192.
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alebo náučné knihy a knihy prorokov, ktoré pripomínajú úctu k chudobnému (napr. Prísl 
22,22; Prísl 14,21). V Novom Zákone nám tieto postoje ukazujú napríklad udalosti zazna-
menané v evanjeliách alebo v Skutkoch apoštolov. V evanjeliách sa Kristus predstavuje ako 
Mesiáš chudobných. Ich úlohou je pripomínať požiadavky sociálnej spravodlivosti (napr. Mt 
23,23; Jak 5, 4–6). 

Pomoc chudobnému a hladnému človeku teda z biblického aspektu predstavuje pod-
statný prvok pravej biblickej zbožnosti a oddanosti voči Bohu. Hlad sa vyskytoval v celých 
dejinách existencie ľudstva. Úlohou (nie len pre) kresťanov je hlad a nedostatok potravín 
zmierňovať. Prostredníctvom poskytovania priamej pomoci je možné svedčiť o Božej láske 
ku všetkým ľuďom, predovšetkým však k tým, ktorí trpia nedostatkom, hladom, chudobou. 
Poskytovať takúto formu pomoci taktiež znamená nechať za seba hovoriť skutky svojej 
kresťanskej viery. Je prejavom túžby po Bohu v živote svojom i ľudí, ktorým je sprostred-
kovávaná. 

Misijný kontext hladu
Na problematiku hladu a dostupnosti potravín je potrebné sa pozrieť v širšom kontexte 

misijnej činnosti Cirkvi a rozvojovej spolupráce na jej misijných územiach.
V dejinách misií vzniklo mnoho defi nícii misijnej činnosti. Primárnou úlohou Cirkvi a jej 

misií je ohlasovať evanjelium a zvesť o Božom kráľovstve medzi všetkými národmi, pričom 
za misie sa už nepokladajú len misie ad gentes. Misijná činnosť, ktorá sa vždy odohráva 
v určitom sociálno-kultúrnom prostredí, nie je jednoduchá a dolieha na ňu realita života so 
všetkou svojou váhou.135 Schmidlin zdôrazňoval náboženskú povahu misie, ako ohlasova-
nie Božieho kráľovstva, ale nevylučoval z jej konceptu ani kultúrny, intelektuálny, morálny, 
sociálny a charitatívny aspekt.136 Znakom Cirkvi je, že sa nevyhýba kontaktu so všetkými 
oblasťami života spoločnosti, najmä s oblasťou vzdelávania, kultúry, zdravotníctva, správy 
verejných vecí, rozvojovým projektom a pod., pričom sa usiluje, aby všetky zmienené oblasti 
boli presiaknuté Duchom evanjelia.137 Misijné pôsobenie Cirkvi v súčasnosti je aj naďalej 
spojené so sociálnou a rozvojovou činnosťou. Reifl er uvádza, že sociálno-etické motívy sú 
dôležitým prvkom misijných spoločností, ktoré spájajú navzájom misijné a sociálne úlohy. 
Chcú hlásať evanjelium o Ježišovi Kristovi slovom i skutkom, zvestovaním i službou, čo 
je znamením prichádzajúceho Božieho kráľovstva.138 Medzi formy misijnej činnosti Cirkvi 
môžeme taktiež zaradiť charitatívnu službu, ktorá je špecifi ckou oblasťou misijnej činnosti, 
a ktorá podľa Bučka stojí v službe celostného oslobodenia a pozdvihnutia človeka. Nie je iba 
gestom pomoci, ale znakom záujmu o človeka a o konkrétnu situáciu, v akej sa nachádza. 
Je úsilím o pozdvihnutie človeka, aby človek a jeho život nadobudli dôstojnosť. Charita patrí 
k životu Cirkvi od jej začiatku a charitatívna služba sa vždy uplatňovala aj v jej misijnej čin-
nosti. Svedčia o tom spisy Nového zákona, najmä Skutky apoštolov. Ohlasovanie evanjelia 
sa v misiách často spája práve s charitatívnou pomocou núdznym a sociálne odkázaným. 
Medzi misijné charizmy patrí svedectvo o Kristovi a jeho evanjeliu prostredníctvom charita-

135  BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu, s. 493.
136  BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu, s. 19. 
137  BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu, s. 466.
138  REIFLER, H.U.: Misia – kresťanská misia na prelome tisícročí, s. 109.
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tívnej služby poskytovanej ľuďom.139 Misionár, ktorý vloží svoje obdarovanie do zvestovania, 
vyučovania a pastierskej služby, si musí uvedomiť, aká dôležitá je láska k blížnym, pretože 
vyjadruje Kristovu starostlivosť a lásku k všetkým ľuďom.140 

Všeobecný rozvoj je spomínaný vo viacerých dokumentoch sociálnej náuky Cirkvi. Pavol 
VI. otvára encykliku Populorum Progressio, ktorá je venovaná úvahám o rozvoji národov, 
nasledovnými slovami:

Cirkev pozorne sleduje rozvoj národov, najmä tých čo sa usilujú uniknúť hladu, biede, 
endemickým chorobám a nevedomosti, čo hľadajú plnú širšiu účasť na plodoch civili-
zácie a účinnejšie uplatnenie svojich ľudských schopností.141 

Za jednu z hlavných úloh pri rozvoji národov pokladá boj proti hladu, keď cituje apoštola 
Jakuba:

Bratia moji, čo osoží keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká 
viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto 
z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im 
čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva 
(Jak 2, 14 – 17).

Dokument Druhého vatikánskeho koncilu Ad Gentes, dekrét o misijnej činnosti Cirkvi, 
v časti o činorodej láske uvádza, že

kresťania sa majú v spolupráci so všetkými ostatnými pričiniť o správne usporiadanie 
hospodársko-sociálnych záležitostí....okrem toho nech majú účasť na snahách národov, 
ktoré bojujú proti hladu, nevedomosti a chorobám, a tak sa usilujú utvoriť lepšie životné 
podmienky a upevniť pokoj vo svete.142

Hlad je do veľkej miery otázkou stupňa rozvoja spoločnosti. Cirkev sa trvalo snaží o vše-
obecný rozvoj spoločenstiev. Ján Pavol II. potvrdil, že misie v rozvojových krajinách si vy-
žadujú aj zaangažovanie za celkový rozvoj a oslobodenie od každého utláčania. Túto úlohu 
pokladá za obzvlášť naliehavú. Hovorí, že 

Cirkev vždy vedela u národov, ktorým priniesla evanjelium, napomáhať pokrok a aj 
dnes sú misionári viac než v minulosti od vlád a medzinárodných expertov uznávaní 
ako podporovatelia rozvoja. Často sa im dostáva obdivu pre značné výsledky, ktoré 
dosiahli s najbiednejšími prostriedkami.... Cirkev a misionári napomáhajú rozvoj aj pro-
stredníctvom škôl, nemocníc, tlačiarní, univerzít, hospodárskych vzorových podnikov.143 

139  BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu. s. 465 – 466.
140  REIFLER, H.U.: Misia – kresťanská misia na prelome tisícročí, s. 110.
141  Populorum progressio, 1.
142  Ad Gentes, 12.
143  Redemptoris Missio, 58.
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Na druhej strane zdôrazňuje, že „rozvoj národa sa neuskutočňuje v prvom rade pe-
niazmi, ani materiálnou pomocou, ani technickými štruktúrami, ale formovaním svedomia, 
dozrievaním postojov a zvykov.“144 Bučko uvádza, že sociálne odkázaný človek potrebuje 
celostné uzdravenie, ktoré zahŕňa jeho fyzické, duchovné a duševné uzdravenie, ako aj 
uzdravenie sociálnych vzťahov. Technická pomoc nestačí, pretože zabezpečí len dočasné 
riešenie jeho stavu. Pokiaľ pomôžeme dostať sa človeku zo stavu núdze a nedáme mu 
pritom zmysel života, skôr či neskôr sa do tej situácie dostane znova a možno ešte horšej. 
Musíme mu dať nádej na budúcnosť a priviesť ho na cestu, ktorej horizontom je plnosť živo-
ta, uvedomenie si svojej dôstojnosti pred sebou i pred Bohom.145 Dekrét o misijnej činnosti 
Ad gentes potvrdzuje túto spojitosť úloh Cirkvi na misijných územiach: 

Kristovi učeníci, úzko spojení s ľuďmi vo svojom živote a činnosti, túžia vydávať im 
pravé svedectvo o Kristovi a pracovať na ich spáse aj tam, kde nemôžu v plnej mie-
re ohlasovať Krista. Lebo nehľadajú len čisto materiálny pokrok a úžitok pre ľudí, 
ale usilujú sa zveľadiť ich dôstojnosť a bratskú jednotu tým, že učia náboženským 
a mravným pravidlám, ktoré Kristus prežiaril svojím svetlom, a tak im postupne otvá-
rajú čoraz plnší prístup k Bohu.146

Na tomto príklade máme možnosť vidieť spolupôsobenie a význam duchovného a „svet-
ského“ rozmeru. Ježiš Kristus sa stal človekom, aby sa nám pripodobnil a priblížil. Stal sa 
človekom so všetkým čo k tomu patrí, okrem hriechu. Bol človekom a ako človek pociťoval 
aj fyzický hlad. Vedel, že dobré jedlo dodá človeku energiu po náročnom dni plnom práce. 
Preto využil aj tieto skutočnosti, aby nás poučil o moci Ducha Svätého obnovovať náš život, 
aj o milosti Eucharistie, ktorá nás posilňuje na našej ceste. Ježiš využíva každú príležitosť 
nášho všedného života, aby nás poúčal o neobyčajnom nebeskom živote, ktorý nám ponú-
ka. Hľadať jasnejší duchovný obzor, neznamená obracať sa chrbtom k pozemskému svetu. 
Boh dokáže hovoriť skrze pozemský svet. On neprišiel na svet na to, aby nás z neho vzal. 
Vzal si však na seba telo, aby vykúpil naše telá, a aby nás naučil objavovať jeho prítomnosť 
vo všetkom a všade.

Obzvlášť v prípade náročných podmienok rozvojových krajín, je však veľmi náročné 
hovoriť o Bohu ľuďom, ktorí nemajú uspokojené základné životné potreby, nemajú čo jesť, 
nemajú prístup k pitnej vode, zdravotnej starostlivosti a pod. Rovnako Ježiš, keď kázal zá-
stupom, dal im najesť: Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce 
bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu 
jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu 
do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“ ....
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával 
svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili 
sa...“ (Mk 6, 34–44). Príbeh o rozmnožení chlebov a rýb je príkladom toho, ako sa o nás Boh 
stará. Stará sa o našu dušu i o naše telo. Duchovný a materiálny (rozvojový) aspekt misie, 
najmä v prípade rozvojových krajín, musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou. Ako uvádzajú 

144  Redemptoris Missio, 58.
145  BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu, s. 466
146  Ad Gentes, 12.
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autori Corbet a Fikkert Ježiš kázal dobrú zvesť o Božom kráľovstve slovom aj skutkom, 
preto by aj celé cirkevné spoločenstvo malo konať rovnako. Ježiš sa obzvlášť tešil zo šírenia 
dobrej zvesti predovšetkým medzi trpiacimi, slabými a chudobnými.147 

Na druhej strane, rozvojová pomoc Cirkvi nemôže byť prvoplánová, ale musí byť pre-
myslená tak, aby u prijímateľov pomoci nevytvárala pocity závislosti, ale ich naopak viedla 
k sebestačnosti a svojpomoci: 

Cirkvi môžu často vykonať zmeny v miestnych systémoch, ktoré postačia na to, aby 
umožnili ľuďom vymaniť sa z materiálnej chudoby. Taká systémová zmena môže mať 
podobu politickej podpory ale ešte častejšie to jednoducho znamená zmenu ekono-
mických možnosti materiálne chudobných, takže majú príležitosť, aby sa sami o seba 
postarali.148 

Angažovanosť Cirkvi je zrejmá vo viacerých aspektoch fungovania spoločnosti. Výsled-
ky jej práce sú badateľné v mnohých regiónoch, kde pôsobí napríklad prostredníctvom 
misijných spoločenstiev. Hlavná úloha Cirkvi je však ľudí spájať v láske k Bohu. Všetci 
kresťania a najmä zástupcovia Krista na Zemi – kňazi a rehoľníci, sú povolaní konať skutky 
lásky a milosrdenstva v službe kresťanom i ľuďom bez náboženského vyznania, pretože 
všetci sú Božie deti. Sila svedectva spočíva v rovnocennom prístupe k všetkým národom, 
etnikám, chudobným aj bohatým, vzdelaným aj nevzdelaným, pretože Kristova Cirkev je 
univerzálna. Nech je dielo akékoľvek, je potrebné si uvedomiť, že garantom dobra medzi 
ľuďmi je iba Boh, humanizmus ako taký ľudstvu zabezpečenie dobra negarantuje.149 Ako 
už bolo načrtnuté misionári sú zástupcami Boha na Zemi. Ich učenie je hlasom od Boha, 
sú sprostredkovateľmi jeho myšlienok človeku. Misionári sú tí, ktorí prinášajú poznanie, že 
„Eucharistia, v ktorej sa chlieb Zeme stáva Kristovým telom, uschopňuje človeka, ktorý sa 
stal božím dieťaťom, aby sa vo všetkých okolnostiach živil Ježišom Kristom, jeho slovami 
činmi, životom.“150

Charakteristika hospodárskeho a sociálneho života v Hondurase
Honduras je jednou zo stredoamerických republík, často nazývaných aj banánové 

republiky. Toto označenie si vyslúžili pre pestovanie a export banánov ako bývalé koló-
nie Španielska ovládané zahraničnými spoločnosťami, ale aj v dôsledku neefektívneho 
a netransparentného hospodárenia. Vývoj v krajine hádam najviac ovplyvnila americká 
korporácia United Fruits Company obchodujúca s tropickým ovocím. Tá získala dlhodobý 
a silný vplyv na vnútornú politiku a ekonomický vývoj vo viacerých krajinách Latinskej 
Ameriky už od 19. storočia. Vplyv USA často viedol ku konfl iktom, nestabilite, korupcii, 
závislosti na exporte ovocia a nadvláde amerických spoločností. Existujú tu výrazné soci-
álne rozdiely, vo veľkej miere je rozšírená chudoba, hospodárstvo je orientované prevažne 
na poľnohospodárstvo. Historicky bol Honduras závislý od vývozu banánov a kávy. V sú-
časnosti svoje hospodárstvo diverzifi koval a jeho exportnú časť rozšíril o výrobu autosú-
čiastok a oblečenia. Väčšinu exportovaného tovaru tvoria poľnohospodárske produkty, 

147  CORBERT, S. – FIKKERT, B.: Keď pomoc škodí, s. 37.
148  CORBERT, S. – FIKKERT, B.: Keď pomoc škodí, s. 106 – 107.
149  RAUČINOVÁ, M.: Deliť sa o chlieb je štýl života, s. 8.
150  LÉON-DUFOUR, X. et. al.: Slovník biblickej teológie, s. 632. 
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oblečenie, cigary a morské živočíchy. Medzi dovážané komodity patria okrem iného aj 
potraviny. Disponuje tiež veľkým prírodným i nerastným bohatstvom, ktoré si nadnárodné 
spoločnosti veľmi dobre uvedomujú. V poslednom desaťročí badať zlepšenie v infraštruk-
túre aj službách. Napriek všetkým pozitívnym zmenám je proces transformácie pomalý, 
krajina žije v politickom i ekonomickom chaose. Rozvoj sťažuje vysoká miera chudoby, 
nezamestnanosti a kriminality v mestách aj na vidieku. Korupcia a obchod s drogami, kto-
ré v obrovských dodávkach smerujú do USA cez Strednú Ameriku, doslova ruinujú život 
v krajine. Obyvatelia trpia nedostatkom základných zdrojov pre život a potraviny nie sú 
pre všetkých každodennou samozrejmosťou. Potravinová neistota tak patrí k najzávažnej-
ším problémom, ktoré krajinu trápia. Presvedčené sú o tom aj konkrétne svetové organi-
zácie, ktoré potravinovú situáciu v Hondurase monitorujú. Napríklad organizácia The food 
and agricultural organisation – FAO vo svojej publikácii venovanej potravinovej bezpečnosti 
v Hondurase uvádza, že v období medzi rokmi 1990 a 2005 sa podiel podvyživených 
obyvateľov znížil z 19 % na 14%, čo znamená zlepšenie ich potravinovej situácie. Avšak 
ako ďalej pokračuje, analýzy potravinovej bezpečnosti vykonané v krajine naznačujú, že 
strava obyvateľov Hondurasu je jednostranná a nevyvážená, pretože 80% prijatých kalórii 
pochádza z 10 druhov potravín, s vysokým podielom kukurice a fazule.151 

FAO vo svojich štatistikách taktiež uvádza 10 komodít dostupných na konzumáciu, na 
prvom mieste je spomínaná kukurica, ďalej sú to cukor, obilie, palmový olej, ryža, hydina, 
fazuľa, zelené banány, sladké žlté banány, sladidlá a podobne. Priemerná energetická spot-
reba na obyvateľa na deň bola za posledné vykazované obdobie v roku 2009, 2687 kcal. 
Najväčší podiel v spotrebe potravín tvoria obilniny s takmer 50 percentami, radíme k nim 
napríklad ryžu, kukuricu a pšenicu. Mäso tvorí v spotrebe len 5,6 %. Relatívne vysoký po-
diel tvorí cukor, 16,3 %. Prevalencia podvýživy z nedostatku nutrientov v strave má stále 
klesajúcu tendenciu. V rokoch 2010 – 2012 dosahovala 10 %. V porovnaní s rokmi 1999 
–2001 je to pokles o 6 %. Krajina je prijímateľom potravinovej pomoci, ktorej zásielky ne-
majú stabilný rozsah. Môžeme to vidieť na konkrétnom príklade, akým sú dodávky obilia. 
V roku 2013 bolo do krajiny dodaných 4 tisíc ton obilnín. Keď tento údaj porovnáme napríklad 
s rokom 2003 môžeme vidieť výrazný rozdiel, pretože dodaných bolo až 56 tisíc ton, teda 
o 52 tisíc ton viac.152

Svetový potravinový program (World Food Programme – WFP) na základe svojich ana-
lýz a kritérií vyhodnotil Honduras ako krajinu, ktorá potrebuje potravinovú pomoc a zaradil 
ju na svoj zoznam podporovaných krajín. Podľa odhadov čelí hladu takmer 1,5 milióna 
jeho obyvateľov. Chronická podvýživa postihuje vo vidieckych oblastiach až 48,5 % oby-
vateľov. Honduras je pokladaný za jednu z najzraniteľnejších krajín vzhľadom na prírodné 
katastrofy vo svete. Jeho extrémne poveternostné a klimatické podmienky často prispievajú 
k problémom s nedostatkom potravín a spôsobujú potravinovú neistotu obyvateľov. Huri-
kány a dlhotrvajúce dažde ničia úrodu a môžu brániť prístupu k potravinám. Dlhotrvajúce 
suchá opakujúce sa každé dva roky ovplyvňujú potravinovú a nutričnú bezpečnosť najzra-
niteľnejších skupín obyvateľstva v južných a západných regiónoch krajiny. Tieto regióny sú 
charakteristické veľkou degradáciou životného prostredia a vysokou koncentráciou malých 
sebestačných poľnohospodárov, ktorí v čase sucha bojujú o prežitie.153 WFP vo svojom 

151  FAO 2011.: Value-chain Analysis of International Fish Trade and Food Security in the Republic of Honduras. s. 4. 
152  FAO 2011.: Value-chain Analysis of International Fish Trade and Food Security in the Republic of Honduras. s. 4. 
153  WFP 2014 Honduras: [online].[cit. 15. august 2015]. Dostupné na internete: http://www.wfp.org/countries/
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programe pre Pomoc ohrozeným skupinám eviduje 105 tisíc nepriamych príjemcov a pod-
poruje 47 obcí s vysokou mierou potravinovej neistoty v tzv. suchom koridore na západe 
krajiny. Potravinové dávky poskytuje prioritne deťom, tehotným a dojčiacim ženám a ľuďom 
s HIV. WFP sa zapojil aj do kampane Yum! Brands Honduras v spolupráci so súkromnou 
spoločnosťou Grupo Comida. Kampaň je súčasťou globálnej iniciatívy World Hunger Relief. 
Ich spoločným cieľom je zabezpečenie potravinovej bezpečnosti pre všetkých obyvateľov 
Hondurasu. V júni 2013 WFP v spolupráci s honduraskou vládou zorganizoval pochod v boji 
proti hladu a malnutrícii, ktorého sa zúčastnilo 45 tisíc ľudí.154 V zmierňovaní hladu a podvý-
živy sa v Hondurase angažuje viacero ďalších organizácii. Napríklad, Child Fund Internatio-
nal, ktorá čelí podvýžive detí, organizácia Stop Hunger Now sa venuje baleniu a distribúcii 
potravinových balíčkov do hladom ohrozených lokalít po celom svete, vzdelávanie v oblasti 
výživy podporuje organizácia Freedom from Hunger atď. Do potravinovej pomoci sa zapojila 
aj vláda, ktorá podporila dotácie potravín do škôl po celej krajine. Vážnosť situácie s do-
stupnosťou potravín dokazuje aj množstvo organizácii a rôznych iniciatív, ktoré s hladom 
a podvýživou na území Hondurasu bojujú.

Výsledky analýzy potravinovej situácie v  rozvojovom regióne Sangrealya a Co-
calito 

V roku 2014 v období troch mesiacov bol v obciach Sangrelaya a Cocalito v oblasti Colón 
v Hondurase, v regióne na pobreží Karibského mora zrealizovaný terénny výskum potravi-
novej bezpečnosti. Tento región je špecifi cký tím, že tam žije etnikum Garifunov, potomkov 
otrokov z Afriky, ktorí sa vylodili na ostrovoch Karibského mora pred viac ako dvesto rokmi. 

Parciálnym krokom v štúdiu lokálneho potravinového systému bol behaviorálny výskum 
spotreby potravín na úrovni jednotlivých domácností. Bol realizovaný prostredníctvom do-
tazníka a rozhovorov s troma vybranými zástupcami komunity bolo zisťované ako sa jed-
notlivci stravujú, nakupujú potraviny, produkujú potraviny, ako vnímajú potravinovú situáciu 
vo svojej domácnosti/komunite a či využívajú potravinovú pomoc. Dotazník vyplnilo 76 res-
pondentov (domácností). 

Potravinový systém v Hondurase tvorí niekoľko komponentov – poľnohospodárska pro-
dukcia, výroba a spracovanie potravín, predaj a výmena potravinových produktov, potravi-
nová pomoc, skladovanie a konzervovanie potravín, príprava pokrmov a spotreba potravín.

Realizovaný výskum medzi obyvateľmi Sangrelayai a Cocalito ukázal, že majú nedosta-
točnú variabilitu prijímaných potravín a prijímajú nutrične a energeticky nevyváženú stravu. 
Stravovanie obyvateľov je založené na konzumácii základných potravín a to ryže, rýb, juky, 
kukuričnej múky, banánov a kuracieho mäsa. Konzumácia zeleniny úplne absentuje alebo 
je minimálna. Problém je tiež s dostupnosťou ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov a mäsa. 
Dôvod je, že zelenina, ovocie a mäso sú v porovnaní s ryžou či rybami dvoj-, troj- a viac-
násobne drahšie. Viac sa berie do úvahy kvantita ako kvalita či výživová hodnota potravín. 
Cieľom je zasýtiť sa. Posúchy z juky alebo varená ryža sú častý spôsob ako zahnať hlad. 
Poľnohospodársky potenciál krajiny nie je miestnymi obyvateľmi využitý naplno. Z lokál-
nej samozásobiteľskej produkcie pochádza málo poľnohospodárskych produktov, pretože 

honduras/overview 
154  WFP 2014 Honduras: [online].[cit. 15. august 2015]. Dostupné na internete: http://www.wfp.org/countries/

honduras/overview 
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väčšina obyvateľov sa poľnohospodárstvu nevenuje. V malom pestujú juku, fazuľu, ryžu, 
pomaranče, mango, avokádo, palmu kokosovú, banány. Chov je obmedzený len na sliepky 
a kurčatá. Málo domácností chová ošípané, dobytok majú len tí majetnejší. Z primárne-
ho sektora je hlavnou samozásobiteľskou aktivitou rybolov. Ryby sú cenovo aj regionálne 
najdostupnejší zdroj bielkovín. Väčšina produktov vrátane najzákladnejších potravín sa do 
regiónu dováža. Ľudia sú závislí od distribúcie potravín. Najväčší problém je s dostupnos-
ťou ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa, predovšetkým bravčového a ho-
vädzieho. Z tohto dôvodu je potrebné poľnohospodárske projekty pre Honduras, vrátane 
regiónu Sangrelayi a Cocalita plánovať takým spôsobom aby vyplnili prázdny priestor po 
chýbajúcich potravinových komoditách. Nakupovanie je možné priamo v obci v drobných 
obchodíkoch pulperiach. Väčšina z nich ponúka len základný sortiment – ryžu, múku, olej, 
cukor, fazuľu, ktoré sú aj tak omnoho drahšie ako vo väčších sídlach. Doprava je kompli-
kovaná a nákladná z dôvodu slabej infraštruktúry (prístupová cesta do dediny sa začala 
budovať až v októbri 2013, most cez rieku nie je stále dokončený). Skladovanie potravín 
navyše komplikuje klíma. Počas roka ľudí sprevádzajú vysoké teploty a vlhkosť vzduchu, pri 
ktorých potraviny rýchlo podliehajú skaze. V obci nie je zavedený elektrický prúd. Z tohto 
dôvodu nie je možné robiť veľké zásoby potravín, ktoré vyžadujú chladenie. V súvislosti 
s potravinovou bezpečnosťou a lepšou dostupnosťou potravín sa potvrdzuje potreba roz-
voja v sektore poľnohospodárstva na lokálnej úrovni, kde by fungovalo samozásobovanie 
a zásobovanie členov komunity/regiónu z vlastnej produkcie. V Hondurase, nevynímajúc 
región Sangrelaya a Cocalito, môžeme pozorovať vplyv globalizácie, ktorý je možné vní-
mať aj na produkcii, distribúcii a spotrebe potravín. Prejavuje sa taktiež napríklad nárastom 
vplyvu globálneho potravinového systému a úpadkom lokálneho potravinového systému. 
Veľkofarmári a nadnárodné agro-potravinárske spoločnosti skupujú pôdu a zakladajú roz-
siahle farmy so stovkami hektárov. Pestovanie banánov, palmy africkej a iných exotických 
poľnohospodárskych komodít, ktoré sú prioritne určené na exportné trhy, zaberá existujúci 
pôdny fond a intenzívnym klčovaním lesov vytvárajú nové plochy. Ďalším efektom je strata 
biodiverzity, čo má negatívne dopady aj na klímu. Exportná kapacita krajiny stúpa, ale väč-
šina ziskov končí u veľkých komerčných farmárov, nie u malých vlastníkov pôdy. Honduras 
je akousi komoditnou bankou s exotickými produktmi. Zásobuje americký trh i iné regióny 
sveta s exotickým ovocím, morskými plodmi, tabakom a palmovým olejom. V regióne San-
grelaya a Cocalito sa stretávame s problémom vlastnej poľnohospodárskej výroby. Tá sa 
prejavuje poklesom sebestačnosti pri domácej spotrebe, ktorá je veľmi dôležitá. 

Vplyv konkrétnych aktivít katolíckej misijnej činnosti na zlepšenie potravinovej 
bezpečnosti v rozvojom regióne Sangrelaya a Cocalito 

Súčasná misijná činnosť prebiehajúca v misijnej oblasti Colón v Hondurase je misijný 
projekt Rehoľnej Misijnej spoločnosti (Congregatio missionis – CM) sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku. Na slovenskej misii v diecéze Trujillo, vo farnosti Sangrelaya a Cocalito pô-
sobia dvaja kňazi a jeden rehoľný brat. K farnosti nachádzajúcej sa v regióne Sangrelaya 
a Cocalito patrí 30 ďalších farností a fi liálok. Na ich rozsiahlom evanjelizačnom území žije 
spolu približne 30 tisíc ľudí, z toho asi 25 tisíc Garifunov. Misionári si na misii plnia svoje 
duchovné poslanie. Ich primárnou úlohou je šírenie evanjelia. Pravidelne slúžia sv. omše, 
krstia nových členov Cirkvi, sobášia, spovedajú a vysluhujú ďalšie sviatosti a obrady. Vo 
viacerých obciach stavajú nové kostoly alebo rekonštruujú staré. Dôležitou náplňou ich 
práce je príprava delegátov, do ktorej investujú veľa času a fi nancií. Organizujú školenia na 
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duchovnú formáciu nových i starších delegátov a exercičné cvičenia. Usilujú sa o pastorá-
ciu rodín, mládeže i detí. Cieľom misionárov je efektívne poskytovanie pomoci obyvateľom 
komunity nielen z  duchovného, ale aj ľudského aspektu. Preto počas svojho misijného 
pôsobenia v Hondurase uplatňujú niekoľko základných princípov misijnej činnosti.155 Ich 
úlohou je k miestnym obyvateľom zaujať predovšetkým holistický prístup. Ohlasovanie Bo-
žieho slova nemožno oddeliť od každodenného života miestnych obyvateľov. To znamená, 
že je potrebné starať sa súbežne o ich duchovný i materiálny rozvoj. Práve slovenská Misia 
v  Hondurase má takúto podobu. Misionári poskytujú miestny obyvateľom okrem duchovnej 
služby aj spoluprácu v materiálnych otázkach. Zmienená katolícka misia spoločne s Cen-
trom Božieho milosrdenstva priamo v obci predstavujú dvoch najaktívnejších participantov 
na rozvoji tohto regiónu. Misionári v spolupráci s lokálnymi partnermi, zástupcami a členmi 
komunít realizujú projekty/aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie života miestnych obyvateľov 
a zvýšenie jeho kvality. Zámerom týchto projektov/aktivít je vytvárať také podmienky, ktoré 
by miestnych obyvateľov viedli k svojpomoci. 

Následne v stručnosti priblížim niekoľko projektov/aktivít, ktoré sú určené na rozvoj re-
giónu a podporu miestneho obyvateľstva vo farnosti:

●  Zdravotnícky projekt – obec Sangrelaya má prenajatú budovu, ktorá slúži ako zdra-
votné stredisko pre širšie okolie. Pôsobí v ňom všeobecný lekár so zdravotnou ses-
trou. Zdravotná starostlivosť je v rámci tohto strediska poskytovaná bezplatne. Sú-
časťou strediska je taktiež malá výdajňa liekov; 

●  Výstavba rodinných domov – ide o projekt určený na výstavbu malých jednoduchých 
rodinných domov na zlepšenie bývania pre 150 rodín. Výstavba prvých domov bola 
zrealizovaná vďaka finančným prostriedkom pochádzajúcich zo zbierky s názvom: 
Boj proti hladu. Participáciu na financovaní výstavby a taktiež realizácii projektu pri-
sľúbilo aj ministerstvo vnútra v Tegucigalpe; 

●  Výstavba mostu do obce Sangrelaya – komplikovaná preprava po pláži alebo kom-
pou cez rieku si vyžiadala vybudovanie 33 m dlhého vojenského mosta, ktorý výraz-
ne uľahčí dopravu a zvýši dostupnosť potravín. Jeho výstavba prebieha od októbra 
2013; 

●  Výstavba cesty do obce Sangrelaya – táto cesta je nespevnená. Dobudovane cesty 
spoločne s mostom v obciach Sangrelaya a Cocalito sprístupní verejnú autobusovú 
dopravu spájajúcu obe obce s ďalšími sídlami. Cestná infraštruktúra patrí ku kľúčo-
vým prvkom, ktoré pomôžu zlepšiť dostupnosť potravín pre miestnych obyvateľov;

●  Výstavba vodnej elektrárne – zámerom misionárov je využiť vodné zdroje riek, ktoré 
majú vysoký prietok a dokázali by vyrobiť elektrinu pre päť obcí. Elektrický prúd by 
zásoboval domácnosti a verejné osvetlenie. Tento údaj potvrdili taktiež prvé štúdie, 
vypracované z iniciatívy samotných misionárov. Cieľom projektu je postaviť dve malé 
vodné elektrárne; 

●  Výstavba cesty do obce Quesera – buldozérom bol vytvorený 10 kilometrový úsek 
cesty cez džungľu, ktorého cieľom je skrátenie cesty z dediny obyvateľom žijúcim 
v horách do iných sídel. Zámerom tohto projektu je zlepšenie dostupnosti zdravot-
níckej starostlivosti, škôl, pracovných miest, potravín a podobne; 

155  Pre podrobnejšie informácie pozri: JAŠŠO, J.: Dôležité princípy misijnej činnosti a ich praktická aplikácia v mi-
sijnej oblasti Colon v Hondurase, In Acta Misiologica, Roč. 7 – Volume 2013, s. 43 – 51, ISSN 1337-7515.
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●  Otvorenie materskej školy a rozšírenie základnej školy v obci Quesera – má podporiť 
vzdelávanie a umožniť matkám venovať sa práci, počas pobytu ich detí v miestnej 
materskej škole; 

●  Dobrovoľnícky projekt – je zameraný na výučbu anglického jazyka, organizovanie 
rôznych voľnočasových aktivít pre deti, vedenie počítačových kurzov pre mládež 
a dospelých pod vedením dobrovoľníkov zo Slovenska;

●  Poľnohospodársky projekt – financoval nákup semien a prácu agronóma, ktorý 
miestnych obyvateľov učil sadiť a starať sa o rastliny; 

●  Na Poľnohospodársky projekt zároveň nadväzuje projekt s názvom: Podpora kúpy 
stroja na čistenie juky v obci Cocalito. 

Poľnohospodársky projekt v jeho začiatkoch nebol veľmi úspešný, preto sa slovenská 
Misia v Hondurase rozhodla venovať rozvoju poľnohospodárstva špeciálnu pozornosť pro-
stredníctvom realizácie ďalších projektov z tejto oblasti vo viacerých komunitách. Kňaz 
Jaroslav pôsobiaci v tejto katolíckej misií, zhodnotil aktuálnu situáciu slovami: 

„miestni obyvatelia majú k dispozícií pozemky s úrodnou pôdou. Tá sa však neobrába, 
pretože im chýba počiatočný kapitál. Systém malých mikrokreditov by preto mohol pomôcť 
oživiť poľnohospodárstvo v tomto regióne. 

Časť džungle sa nám už podarilo vyčistiť. Do tejto aktivity sme zapojili aj chlapcov z uli-
ce v jednej komunite a našim cieľom je aj naďalej pokračovať so sadením rôznych plodín, 
ako je napríklad ryža, fazuľa, kukurica, ktoré budú určené nielen pre potreby miestnych 
obyvateľov, ale zároveň aj pre predaj na miestnom trhu. Tento projekt je zameraný na boj 
proti hladu, ale má taktiež výchovný charakter, pretože mnohí z týchto chlapcov pochádzajú 
z ťažkých rodinných pomerov”, uzatvára Jaroslav.156

Realizácia týchto projektov si vyžaduje fi nančné náklady veľkých rozmerov. Časť z nich 
pochádza zo zbierok na Slovensku a v Českej republike, tá najväčšia však pochádza od 
veriacich a dobrodincov z USA a veľkým prispievateľom je taktiež aj VŠZSP sv. Alžbety. Na 
každom takomto projekte fi nančne participujú aj miestni obyvatelia, každý z nich podľa jeho 
možností alebo sú k tejto participácií prizývaní aj inštitucionálni partneri. 

Všetky realizované alebo plánované projekty majú pozitívny vplyv na celkový rozvoj 
regiónu so špecifi ckými priamymi či nepriamymi dopadmi na zvýšenie dostupnosti potravín 
a potravinovej bezpečnosti. 

Priama potravinová pomoc bola vo farnosti poskytnutá dvakrát. Potravinová pomoc ob-
sahovala balíčky ryže so sójou, obohatenou o vitamíny a minerály. Dodávateľom potravín 
bola americká organizácia Stop Hunger Now, ktorá sa venuje potravinovej pomoci v krízo-
vých regiónoch sveta. Spolu bolo dodaných viac ako 70 balení, rozdelených do 30 balíčkov. 
Potraviny boli do oblastí prerozdelené z diecézy v Trujillu. Distribúciu balíčkov medzi oby-
vateľmi a domácnosťami na lokálnej úrovni koordinoval kňaz Stanislav, ktorému sa podarilo 
pôvodnú dodávku určenú pre farnosť navýšiť takmer o trojnásobok. Malá časť potravín 
zostala v misijnom centre a vydáva sa rodinám a jednotlivcom v prípadoch vážnejšieho 
ohrozenia hladom a nedostatkom potravín. 

156  Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul Slovenská Provincia: O našich projektoch na Hondurase, [online].[cit. 
15. august 2015]. Dostupné na internete: http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/zahranicna-misia-hond-
uras/



81

O
dborné články / Expert articles

Program na podporu výživy vedú rehoľné sestry Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de 
Paul na Slovensku, ktoré žijú priamo v obci Sangrelaya. Potraviny vydávajú rodinám, pre 
ktoré je dostupnosť potravín vážne ohrozená. Vo farnosti evidujú viacero prípadov silnej 
podvýživy spôsobenej nedostatočným energetickým príjmom i jednotvárnosťou stravova-
nia. Väčšina z nich sú deti. 

Problém s dostupnosťou potravín pre niektoré rodiny v regióne si veľmi dobre uvedomujú 
aj veriaci tejto farnosti. Preto sa jedenkrát za mesiac počas nedeľnej sv. omše v kostole 
koná potravinová zbierka. Vyzbierané potraviny sa následne prerozdeľujú tým obyvateľom, 
ktorí sa nachádzajú v najväčšej núdzi. Kňazi svojich veriacich motivujú k vzájomnej pomoci 
a solidárnosti s chudobnými. 

Misionári Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v roku 2012 vyhlásili na Slovensku 
zbierku s názvom: Boj proti hladu na Haiti a Hondurase. Vyzbierané fi nančné prostried-
ky boli použité na odstraňovanie materiálnej chudoby, prostredníctvom realizácie rôznych 
sociálnych projektov, ktoré majú preukázateľný pozitívny vplyv na zmiernenie problémov 
s potravinami a prístupom k nim. Zmienené projekty/aktivity misionárov slovenskej Misie 
v  Hondurase sú vo všeobecnosti zamerané na dlhodobejšie riešenie potravinovej situácie 
v regióne v podobe budovania vlastných kapacít komunity, prostredníctvom ktorých bude 
možné zabezpečiť potraviny. 

Záver 
Hlad a podvýživa v súčasnosti už nie sú nevyhnutné a majú svoje sociálne, ekonomické 

a politické dôvody. Príčinou hladu však nie je nedostatok fi nančných prostriedkov ale nedo-
statok solidarity. Honduraský Kardinál Rodriguez Maradiaga vo svojom príhovore prezen-
tovanom na medzinárodnom kongrese venovanom téme hladu a potravinovej bezpečnosti 
vo svete, vyzval svetových predstaviteľov, aby

prijali celkový program vyváženého rozvoja, založený na etickom modeli, ktorý bude 
v službách ľudí, spravodlivosti, poctivosti, trvalej spoluzodpovednosti a podľa ktorého 
sa tí najchudobnejší ocitnú v strede nášho záujmu.157 

Kardinál pravdivo vyjadril túžbu po lepšom svete a jeho fungovaní, kde by bol problém 
hladu a nedostupnosti potravín relatívne ľahko riešiteľný. Dovolím si však tvrdiť, že tento 
návrh je pomerne vzdialený od reálnej praktickej aplikácie vzhľadom na súčasnú situáciu 
v regiónoch rozvojových krajín. Hoci jeho návrh plne vystihol podstatu zmeny, ktorá by pri-
niesla riešenia pre mnohé problémy rozvojových ako aj vyspelých krajín. K praktickej apli-
kácií tohto návrhu je však potrebná silná vôľa a presvedčenie mnohých zainteresovaných 
skupín na národnej a medzinárodnej scéne v oblasti politiky, ekonomiky, hospodárskych 
a obchodných podmienok, vzdelávania, sociálnej oblasti a ďalších sfér s vplyvom na rozvoj 
a trvalú udržateľnosť.

Cieľom predloženej štúdie bolo analyzovať problematiku dostupnosti potravín a vyzdvih-
núť široko koncipovanú činnosť a úlohy Cirkvi na konkrétnom prípade slovenskej katolíckej 
misie v Hondurase. Prezentované výsledky realizovaného výskumu ukazujú, že obyvatelia 

157  MARADIAGA, R.: Každých 12 sekúnd umiera od hladu jedno dieťa, upravený text pre účely článku vychá-
dza z materiálov TK KBS dostupných na odkaze: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120606023
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žijúci v oblasti Sangrelaya a Cocalito trpia potravinovou neistotou v dôsledku ohrozenia 
priestorovej a ekonomickej dostupnosti potravín, pričom aktivity zmienenej katolíckej misie 
majú priaznivý vplyv na zabezpečovanie dostupnosti potravín a potravinovú bezpečnosť. 

Tieto výsledky môžu byť taktiež prínosné pre ďalšiu konkrétnu katolícku misiu v oblasti 
Sangrelaya a Cocalito Sangrelayi, ktorá týmto spôsobom získa reálnejšiu predstavu o spô-
sobe života obyvateľov týchto farností, o ich spôsobe zabezpečovania potravín a stravova-
nia, či o rozmeroch problému hladu a podvýživy v tomto rozvojovom regióne. 

Zistené skutočnosti môže konkrétna katolícka misia využiť aj v oblasti aktívnejšieho 
prístupu v boji proti hladu, ako aj pri tvorbe vhodných stratégii pri riešení potravinovej 
neistoty v regióne. Rovnako môže prostredníctvom týchto poznatkov zvýšiť efektívnosť 
vlastnej už existujúcej alebo pripravovanej potravinovej pomoci, ktorú ako konkrétna ka-
tolícka misia poskytuje.

Na záver článku si taktiež dovolím uviesť stručné zamyslenie nad poskytovaním potra-
vinovej pomoci vyplývajúce z realizovaného výskumu. 

Pri poskytovaní potravinovej pomoci kdekoľvek na svete počas misijného pôsobenia 
v rámci katolíckej mise realizovanej najčastejšie zo strany rehoľných spoločenstiev alebo 
účasti na zahraničných misijno-humanitárnych projektoch realizovaných prostredníctvom 
VŠZSP sv. Alžbety, či iných neziskových alebo mimovládnych organizácii, je potrebné dô-
sledne zvážiť akou formou túto pomoc poskytnúť a aký druh potravín pri nej zvoliť. Vyžaduje 
si to dôsledné preskúmanie podmienok, v ktorých miestni obyvatelia žijú a zistiť regionálne 
špecifi ká ako aj spôsob života miestnych obyvateľov. Týka sa to predovšetkým oblastí, 
v ktorých ich obyvatelia majú prístup k určitému druhu potravy a netrpia hladom z nedostat-
ku potravín. Práve obyvatelia analyzovanej misie v Hondurase pravidelne konzumujú ryžu, 
z dôvodu jej veľmi dobrej fi nančnej dostupnosti. Je to najčastejšia príloha i hlavné jedlo. 
Ako potravinová pomoc im bola dodaná ryža. Táto potravinová pomoc im však len dočasne 
pokryla ich vlastný nákup ryže. Pretože prídel ryže na obyvateľa na deň bol veľmi nízky. 
Miestni obyvatelia však ochotne príjmu akúkoľvek pomoc, aj balíčky s ryžou prijali veľmi 
radi. Ale účinok tejto formy pomoci je veľmi krátkodobý, pretože pravdepodobne pokryl 
len jeden obed početnejšej rodiny. Svoj účel, s ktorým bola poslaná však splnila. Zasýtila. 
Uspokojila darcu a naplnila ho dobrým pocitom, že pomohol. Zostáva ale otázne, či naplnila 
svoj skutočný cieľ a do akej miery bola efektívna. To, čo by miestni obyvatelia potrebovali 
nie je len potravinová pomoc, ale vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj, a to 
nie len tejto komunity ale celej oblasti, štátu. Defi novanie problémov s potravinami zohráva 
hlavnú úlohu pri určovaní riešení, ktoré používame v snahe o zmiernenie hladu, podvýživy 
a nedostatku dostupných potravín. Dôkladná analýza potenciálu regiónu a jeho obyvateľov 
je základným predpokladom k poskytnutiu efektívnej potravinovej pomoci a rozvojovej spo-
lupráce. Ak budeme liečiť len príznaky alebo nesprávne diagnostikujeme príčiny problému, 
nielenže situáciu nezlepšíme, ale v skutočnosti ju môžeme ešte zhoršiť. Komunita v obci 
Sangrelaya a Cocalito nepotrebuje ani úľavu v podobe humanitárnej pomoci, ani nápravu 
v podobe pokrízovej pomoci ale v prvom rade rozvoj. Týmto sa potvrdzuje názor, že pri 
misijnej práci je dôležité pracovať s celým človekom a všetkými jeho dimenziami. Úloha 
misionárov je preto pri riešení problémov komunity dôležitá a nezastupiteľná. To, aký máme 
ako jednotlivci vzťah k Bohu sa odzrkadľuje aj v  našich každodenných životoch, vo vzťahu 
k sebe samým a k iným ľuďom. Z týchto vzťahov následne vychádzajú aj ekonomické, so-
ciálne a potravinové systémy, ktoré si okolo seba utvárame. Na to, aby sa človek vymanil 
z chudoby a hladu potrebuje celostné uzdravenie a nie len materiálnu pomoc. Tu existuje 
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napríklad priestor pre prácu s mladými ľuďmi, u ktorých sa po pretransformovaní morál-
nych hodnôt a životných preferencií upraví taktiež ich vzťah k práci a získavaniu živobytia. 
Duchovné aktivity spoločne s materiálnou rozvojovou spoluprácou misionárov majú preu-
kázateľný pozitívny vplyv na zlepšenie kvality života a tým aj na dostupnosť potravín pre 
obyvateľov žijúcich v rozvojových regiónoch. 
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Abstrakt
Predkladaný príspevok je vstupom do pochopenia novej metódy v oblasti sociálnej práce 
metódy sprevádzania, ktorú je možné využívať aj v dobrovoľníckej práci v pomáhajúcich 
profesiách pri poskytovaní pomoci rodinám, ktoré potrebujú sprevádzanie v rôznych záťa-
žových situáciách. Toto sprevádzanie je však odlišné od duchovného sprevádzania. Možno 
ho charakterizovať ako pomáhajúci vzťah, ktorý je špeciálnym vyjadrením úsilia – odbor-
níka vyškoleného v danej oblasti – zameraného na pomoc iným. Ponúka nové alternatívy, 
prostredníctvom ktorých je možné zvládať náročné životné situácie, ktoré človeka zasahujú 
na jeho osobnej, spoločenskej alebo spirituálnej úrovni. Príprava dobrovoľníckej práce po-
trebnej pre sprevádzanie sa uskutočňuje na niekoľkých úrovniach. Pre účely predkladané-
ho príspevku sú relevantné dve základné úrovne. Prvou je úroveň zahŕňajúca osobnostný 
a duchovný rast dobrovoľníkov, orientovaný na osobné poznanie seba samých, svojich 
osobných ukotvení sa v oblasti náboženskej viery a v hodnotách, ktoré pre nich samotných 
predstavujú oporu. Úlohou druhej úrovne je skúmať schopnosti dobrovoľníkov efektívne 
využívať sprevádzanie v aplikačných nácvikoch, ktoré prebiehajú prostredníctvom takzva-
ných efektívnych praxí realizovaných počas špeciálneho sociálno-teologického štúdia na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Kľúčové slová: Sprevádzanie. Príprava. Osobnostný a duchovný rast dobrovoľníkov. Apli-
kačné nácviky. Tréning zručností. 

Abstract
This contribution is an introduction to understanding a new method used in the area of so-
cial work. The method of guidance can be used by volunteers in helping professions when 
assisting families in need of guidance in various diffi cult situations. However, such guidance 
is different from spiritual guidance. It can be characterized as being a helping relationship 
that serves as a special demonstration of the helping efforts of an expert trained in the area. 
It provides new alternatives that can be used to handle diffi cult life situations that affect 
people on personal, social or spiritual levels. Preparation for voluntary work necessary for 
guidance is done on several levels. Two fundamental levels are relevant for the purposes 
of this contribution. The fi rst one is related to the personal and spiritual growth of volunte-
ers aimed at a personal exploration of themselves, their personal anchors in the area of 
religious faith, and values that provide them with support. The role of the second level is to 
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examine volunteers’ skills in the effi cient use of guidance in application trainings taking pla-
ce via so-called effective practices carried out during special social and theological studies 
at the Faculty of Theology at Trnava University.

Keywords: Guidance. Personal and spiritual growth of volunteers. Application trainings. 
Training of skills.

Úvod 
Dobrovoľníctvo možno považovať za fenomén prekračujúci hranice štátov, politických, 

sociálnych, či náboženských skupín, ktorý sa vyznačuje rôznorodými formami a je význam-
ným spôsobom ovplyvnený historickým vývojom, politickým, kultúrnym, či náboženským 
rámcom konkrétnej krajiny, prípadne regiónu, v ktorom sa rozvíja.158 Napriek skutočnosti, 
že historický a vývojový aspekt dobrovoľníctva má dlhodobú tradíciu, ktorej korene siahajú 
k vzniku novodobej civilizácie, doteraz neexistuje jednotné vymedzenie zmieneného feno-
ménu. Dôvody tohto zvláštneho javu môžeme hľadať napríklad aj vo veľkej diverzite výcho-
diskových stanovísk a skúseností objavujúcich sa v tejto oblasti. Preto v záujme vyhnúť sa 
len mechanickej replikácii v súčasnosti už pomerne známych poznatkov o dobrovoľníctve, 
či dobrovoľníkoch sa v súvislosti s predmetom predkladaného článku sústredím len na nie-
koľko aspektov, ktoré považujem za kľúčové alebo prinajmenšom zaujímavé.

Zaujímavý pohľad na dobrovoľníctvo predkladá napríklad dokument Škótskej vlády 
s názvom Volunteering Strategy, ktorý tradičné a všeobecné vnímanie dobrovoľníctva ako 
slobodne zvolenej časovo i obsahovo vymedzenej činnosti vykonávanej v prospech iných, 
bez nároku na fi nančnú odmenu obohatil o skúsenosť samotných dobrovoľníkov dlhodobo 
pôsobiacich v tejto oblasti. Je však potrebné podotknúť, že daná charakteristika bola pre 
účely článku a lepšiu orientáciu doplnená o menšiu vlastnú analýzu autorkou článku. 

Dobrovoľníci podľa charakteristiky uvedeného dokumentu vnímajú dobrovoľníctvo ako: 
dávanie svojho osobného voľného času, schopností, zručností, vedomostí, skúseností 
a energie prostredníctvom vlastnej vôle, čo v konečnom dôsledku môže priniesť merateľnú 
hodnotu ako pre samotného dobrovoľníka, tak aj pre iného človeka, organizáciu, alebo spo-
ločnosť, pre ktorú je dobrovoľníctvo vykonávané. Toto rozhodnutie dobrovoľníka je z jeho 
vlastnej slobodnej vôle, pričom jeho slobodná voľba nebola primárne motivovaná túžbou 
po vlastnom zisku alebo plate.159 Zaujímavosť a dôležitosť tejto charakteristiky v porovnaní 
s inými, ktorými je dobrovoľníctvo zadefi nované, môžeme nájsť práve v tom, že vyzdvihuje 
dôležitosť slobodného rozhodnutia sa dobrovoľníka pre vykonávanie tejto práce, teda jeho 
vlastnú motiváciu ako aj hodnotu tejto práce, ktorú má pre neho samého. 

Slobodné rozhodnutie sa, pre vykonávanie dobrovoľníckej práce vychádza vždy z určitej 
motivácie. Existuje množstvo Motivačných teórií, podľa ktorých majú ľudia rozdielne moti-
vačné potreby, ktoré môže napĺňať práve dobrovoľnícka práca. Mnohé skúsenosti, ako aj 
niektoré štúdie realizované v oblasti dobrovoľníckej práce potvrdzujú významnosť skúmania 
motivácie dobrovoľníka pre rozhodnutie sa pôsobiť v oblasti dobrovoľníctva, jeho osobnost-
nú zrelosť a dosiahnutú psychickú pripravenosť pre túto prácu. Aby bolo dobrovoľníctvo 
prínosné nielen pre tých, ktorým je určené ale aj pre samotného dobrovoľníka, je veľmi 

158  BROŽMANOVÁ GREGOROVÁ, A. – MARČEK, E. – MRÁČKOVÁ, A.: Analýza dobrovoľníctva na Slovensku, s. 6.
159  Originálne znenie uvedenej charakteristiky ako aj úplné znenie dokumentu Volunteering Strategy je dostupné 

aj v elektronickej podobe a je ho možné nájsť na: http://www.gov.scot/Publications/2004/05/19348/36999
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relevantné, aby spĺňal vyššie zmienené predpoklady a jeho motivácia k vykonávaniu ním 
zvolenej činnosti bola naozaj nezištná. Len v takom prípade môže efektívne rozvíjať alebo 
získavať kompetencie na osobnej i odbornej úrovni a tiež určité psychosociálne zručnosti 
potrebné k tomu, aby dokázal chápať jemu zverených ľudí a zároveň im adekvátnym spô-
sobom pomáhať bez toho, aby on sám podľahol psychickému alebo fyzickému vyčerpaniu. 
Práve špecifi cká príprava na dobrovoľnícku prácu v oblasti pomáhajúcich profesií s klientmi 
nachádzajúcimi sa v záťažových situáciách, ktorú ponúka študijný program teologickej fa-
kulty Trnavskej univerzity s názvom Náuka o rodine zabezpečuje dobrovoľníkom výnimoč-
ný priestor na dostatočné prehodnotenie svojich dôvodov motivácie pomáhať iným. Táto 
príprava pomáha predísť tomu, aby ich motivácia k dobrovoľníckej práci v prípade ak nie 
je nezištná, neslúžila len ako napĺňanie ich potrieb, najčastejšie existenciálnych. Napríklad 
mať prostredníctvom dobrovoľníctva naplnený zmysel života, môcť byť užitočný, môcť sa 
podeliť so svojimi životnými skúsenosťami s klientmi, ktorí prežili podobnú situáciu a po-
núknuť im radu alebo riešenie a podobne. Počas obdobia tejto prípravy majú dobrovoľníci 
priestor a čas na ich osobnostný a duchovný rast, orientovaný na hlbšie osobné poznanie 
seba samých, svojich osobných ukotvení sa v oblasti náboženskej viery a v hodnotách, ktoré 
pre nich samotných predstavujú oporu. Majú jedinečnú príležitosť na existenčné stretnutie 
v tichu a samote s Bohom a so sebou samými, na stretnutie s pravdou o sebe samých, 
ktorá oslobodzuje. V tomto prípade však nejde o žiadnu objektívnu teoretickú pravdu, ktorá 
má človeka oslobodiť. Je to pravda o sebe samom, odpoveď na otázku kto som ja a kto je 
Boh, kým som ja v očiach Boha ako stvorenie s pečaťou Božieho obrazu. V tomto stretnutí 
prináša človek Bohu celé svoje ja. A práve to ho učí sebapoznaniu a prináša mu určitý druh 
naplnenia. Vytvára v ňom nový vnútorný priestor, v ktorom môže akceptovať seba samého, 
či už milovaného alebo zlomeného. Je to priestor, v ktorom môže vo vnútornej slobode 
a s pokorou akceptovať pravdu o sebe samom.160 V tomto vnútornom priestore majú dobro-
voľníci možnosť hlbšie sa zamyslieť nad sebou samými, pozitívnymi i negatívnymi stránkami 
svojej osobnosti, uvedomiť si, – ktoré oblasti svojej osobnosti je potrebné ešte rozvíjať, zdo-
konaľovať, – nevyhnutnosť vlastnej pripravenosti pre pomáhanie iným, v zmysle, ak aj pre-
žili, prekonali nejakú záťažovú životnú situáciu (rozvod, vážne ochorenie, nezamestnanosť, 
látkové alebo nelátkové závislosti a pod.) bez usporiadania vlastného života a následného 
potrebného vzdelávania sa v danej oblasti ich vlastné skúsenosti nie sú dostačujúce pre 
poskytovanie adekvátnej, efektívnej pomoci a sprevádzania iným. Následne sú dobrovoľníci 
pripravovaní prostredníctvom tréningov zručností a schopností potrebných pre poskytova-
nie sprevádzania, ktoré prebiehajú pomocou praktických nácvikov pod dohľadom odbor-
níkov z oblasti psychológie, sociálnej práce a pastoračného a duchovného poradenstva. 

Jednou z oblastí, v ktorých táto špeciálna príprava dobrovoľníkov prebieha je poskytova-
nie pomoci a podpory rodinám, ktoré sa ocitli v nejakej kríze a prežívajú mnoho záťažových 
situácií.

160  Vlastný preklad a text autorky článku, vychádzajúci z osobného prezentovania konferenčného príspevku 
pani Magdolny Kővari, s  názvom: Trendy v  sprevádzaní, Pastorálna starostlivosť, Pastorálne sprevádzanie 
pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie dňa 19. mája 2016 zameranej na tému: Skúsenosti vo 
vzdelávaní sprevádzania.
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Pomoc rodinám v záťažových situáciách realizovaná prostredníctvom sprevádzania 
V súčasnosti sa stávame svedkami veľkého ohrozenia rodiny v jej hodnote, štruktúre 

identite a úlohách. Čoraz častejšie sme nútení čeliť ostrým otázkam, spochybneniam a vý-
zvam týkajúcich sa hodnoty a významu manželstva, rodovej identity, prirodzeného manžel-
stva, miesta pre prirodzený vývoj dieťaťa a jeho výchovy. Vplyvom kríz, ktorých koreňom 
sú ekonomické a sociálne príčiny, ako aj rýchle kultúrne premeny má počet rodín, ktoré 
potrebujú pomoc stúpajúcu tendenciu. Preto je potrebné hľadať nové formy pomoci pre 
tieto rodiny. Je to zodpovedná úloha určená celej spoločnosti, odborníkom i laikom, rôznym 
inštitúciám, či mimovládnym a neziskovým organizáciám a v neposlednom rade aj Cirkvi 
a všetkým cirkevným spoločenstvám. 

Cirkev si veľmi dobre uvedomuje významnosť tejto jednej z najdôležitejších úloh a vý-
ziev súčasnosti, ktorá pred ňou stojí a snaží sa ju priamo, či nepriamo refl ektovať. Veď aj 
podľa slov súčasného pápeža Františka je práve rodina prvým prostredím, ktoré osvecuje 
viera v Boha, je požehnaním, ktoré sa prenáša z rodičov na deti.161 Toto požehnanie súvisí 
s Božím zámerom, akým bolo stvorenie sveta a jeho následné odovzdanie človeku, jeho 
najvyššiemu stvoreniu. Týmto aktom Boh zároveň človeku určil miesto svojej neustálej prí-
tomnosti a požehnania, ktorým sa stala rodina, vytvorená ...„stálym zväzkom muža a ženy 
v manželstve...“162 Prísľub tohto požehnania, ktorý daroval Boh človeku na začiatku stvorenia 
je istotou pre každú takúto rodinu vo všetkých jej životných situáciách, krízach a skúškach. 
Preto jednou z reakcií ako poukázanie na dôležitosť rodiny a jej problémov v súčasnosti zo 
strany Cirkvi v pomerne nedávnom období bola aj realizácia celosvetových konzultácií, dis-
kusií, analýz a hľadaní odpovedí, či riešení na otázky týkajúcich sa hodnoty, významu a po-
stavenia rodiny a manželstva v súčasnosti, ktoré predchádzali otvoreniu Synody biskupov 
venovanej téme Rodina, dňa 4. októbra 2015. Význam tejto udalosti potvrdzuje tiež príprava 
mnohých materiálov, či webových stránok vytvorených k uvedenej Synode, ako aj snaha 
do tohto úsilia zapojiť taktiež laickú i odbornú verejnosť prostredníctvom informovanosti, 
rôznych aktivít v cirkevných a farských spoločenstvách, v rámci vzdelávacieho procesu 
predovšetkým na úrovni vysokoškolských teologických štúdií, vzdelávacích teologických 
inštitútov a podobne. 

Základ diskusií zmienenej Synody bol obsiahnutý v prípravnom dokumente s názvom 
Instrumentum laboris. Za povšimnutie stojí súvislosť predkladaného článku s týmto do-
kumentom, ktorú nachádzame hneď v jeho úvode: Cirkev v súčasnej rozsiahlej kultúrnej, 
spoločenskej a duchovnej kríze, ktorá tvrdo dopadá tiež na rodinu a jej hodnotu výrazným 
spôsobom cíti svoje povolanie ohlasovať všetkým Boží plán týkajúci sa manželstva a rodiny. 
V rámci tohto úsilia sa má Cirkev snažiť poskytnúť podporu a sprevádzanie – na všetkých 
svojich úrovniach – vo vernosti Pánovmu povereniu ohlasovať krásu rodinného života a lás-
ku k nemu.163 Sprevádzanie, ktoré je predmetom predkladaného článku, je práve jedným 
z prejavov takejto podpory a starostlivosti (aj zo strany Cirkvi): vo všeobecnosti a veľmi 
zjednodušenom význame ho môžeme charakterizovať ako snahu o liečenie rán získaných 
v životnom boji. Súčasný pápež František vo svojich príhovoroch neraz predostrel silný ob-

161  Lumen Fidei, 52.
162  Lumen Fidei, 52.
163  Prípravný dokument Instrumentum laboris k Synode o rodine, úvod, upravený text pre účely článku vychá-

dza zo slovenského prekladu materiálov TK KBS dostupných na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclan-
ku=20141014024
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raz Cirkvi ako poľnej nemocnice. Práve táto analógia nám umožňuje identifi kovať základné 
pravidlo liečenia, ktoré poskytuje aj sprevádzanie: kvalitne poskytnutá pomoc, ktorá prináša 
chorému človeku úžitok pozostáva zo správneho diagnostikovania rany alebo ochorenia, 
ktoré je potrebné uzdraviť a z následného aplikovania adekvátneho liečebného prostriedku. 

Sprevádzanie zo strany Cirkvi, ako aj jej starostlivosť o rodinu v súčasnosti prebieha pre-
važne v podobe pastoračného alebo duchovného sprevádzania. To je vždy koordinované 
v konkrétnych diecézach, najčastejšie prostredníctvom centier pre pastoračnú starostlivosť 
o rodinu, ktoré podporujú a koordinujú diecéznu sieť pracovníkov na úrovni rodinnej pasto-
rácie. Sú nimi pastorační pracovníci – kňazi alebo manželské páry, – ktorí vo farnostiach na-
pomáhajú pri starostlivosti o rodiny a manželské páry. Poskytujú im duchovné sprevádzanie 
a pomoc v časoch ich kríz a zlyhaní, pri riešení problémov, na ich ceste viery, pri aktivitách 
začleňujúcich ich do farského spoločenstva. Rodiny nachádzajúce sa v ťažkostiach však 
potrebujú sprevádzanie, ktoré sa odlišuje od zmieneného charakteru sprevádzania, potre-
bujú špeciálne sprevádzanie, ktoré by malo napomáhať kňazom a ostatným pastoračným 
pracovníkom v ich pastorácii. Malo by byť zamerané na vedenie rodín v rôznych záťažových 
situáciách, ktoré rodina prežíva (napríklad vážne ochorenie, úmrtie blízkej osoby, člen s po-
stihnutím v rodine, kríza manželských vzťahov, odchod dieťaťa z rodiny, nezamestnanosť 
v rodine a pod.). Na takéto sprevádzanie je potrebná iná odborná, cielená pomoc – pomoc 
odborníkov priamo pripravených na poskytovanie takejto formy pomoci. Možnou odpove-
ďou na tieto naliehavé výzvy, ktoré podliehajú niekoľkoročnému skúmaniu vysokoškolských 
pedagógov, ako aj odborníkov pôsobiacich v rôznych vedných oblastiach v rámci študijného 
programu Náuka o rodine je aj táto špeciálna príprava dobrovoľníkov. 

Ide o jednu z nových možností pomoci pre rodiny nachádzajúce sa v ťažkostiach, 
ktorá by v budúcnosti mohla paralelne s ďalšími formami pomoci vytvárať prepojenie 
medzi – náročnými situáciami v rôznych podobách, v ktorých sa rodina nachádza, s ich 
dôsledkami – a jej možnosťami žiť aj napriek takýmto nepríjemným okolnostiam čo najpl-
nohodnotnejší a najkvalitnejší život. Tento spôsob pomoci ponúka nové alternatívy, pro-
stredníctvom ktorých je možné zvládať náročné životné situácie, ktoré človeka zasahujú 
na jeho osobnej, spoločenskej alebo spirituálnej úrovni. Je realizovaná formou pomáha-
júceho vzťahu, ktorý je špeciálnym vyjadrením úsilia – odborníka vyškoleného v danej 
oblasti – zameraného na pomoc iným. V prípade praktickej aplikácie sprevádzania je 
rodine, ktorá hľadá pomoc alebo prežíva vážny problém poskytnutá taká forma pomoci 
a podpory, ktorá má viesť k zvládnutiu situácie opierajúc sa predovšetkým o vlastné vnú-
torné zdroje sprevádzaných osôb bez závislosti od interpretácií alebo príkazov odborníka 
sprostredkovávajúceho toto sprevádzanie.164 

Špecifi ká prípravy dobrovoľníkov: zručnosti potrebné pre poskytovanie sprevá-
dzania

Sprevádzanie rodín nachádzajúcich sa v záťažových situáciách predpokladá osvoje-
nie alebo rozvíjanie určitých zručností, ktoré prebieha prostredníctvom špecifi ckej prípra-
vy na dobrovoľnícku prácu v oblasti sprevádzania. Ich príprava je ukotvená v už zmiene-
ných dvoch úrovniach. Prvá úroveň načrtnutá v úvode článku, spočívajúca v osobnostnom 

164  Úvahami o  možnostiach poskytovania sprevádzania sa zaoberá napríklad aj štúdia: ŠMIDOVÁ, M.: Je 
postihnuté dieťa v rodine činiteľom zväčšujúcim riziko rozvodu? s. 47 – 55. In Studia Aloisiana, roč. 3, č. 4, 2012. 
ISSN 1338-0508.
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a duchovnom raste dobrovoľníkov, súbežne prechádza a zároveň sa hlbšie rozvíja v rámci 
druhej úrovne. Ústredným cieľom tejto druhej úrovne je vytvorenie priestoru pre formačné 
stretnutia s inými ľuďmi, prostredníctvom ktorých každý dobrovoľník spoznáva seba samé-
ho a zároveň sa necháva spoznať ostatnými účastníkmi týchto stretnutí, dobrovoľníkmi, ako 
aj odborníkmi z oblasti psychológie, sociálnej práce a pastoračného a duchovného pora-
denstva, ktorí túto dobrovoľnícku prípravu koordinujú. Dobrovoľníci si počas týchto formač-
ných stretnutí vytvárajú väčšie povedomie o sebe samých, o vlastnom charaktere, silných 
a slabých stránkach svojej osobnosti, o svojich túžbach, potrebách a v neposlednom rade 
aj o svojich schopnostiach. Zároveň si posilňujú svoje kognitívne, vzťahové a emocionálne 
zručnosti, ako aj schopnosť sebaaktualizácie osobnostných vnútorných zdrojov. 

Môžu si osvojiť alebo zdokonaliť napríklad tieto zručnosti: schopnosť riešiť rôzne prob-
lémy a situácie pozitívnym spôsobom a hľadať pritom efektívne riešenia; schopnosť usku-
točňovať rozhodnutia; schopnosť analyzovať situáciu prostredníctvom objavovania rôznych 
situácii a hľadania kreatívnych riešení; schopnosť analyticky posúdiť skúsenosti a situácie 
a následne objektívne hodnotiť ich výhody a nevýhody; schopnosť efektívnej komunikácie 
– k tejto zručnosti vrátane aktívneho načúvania partnerovi v komunikácií zároveň patrí aj 
schopnosť dokázať popritom zohľadňovať i svoje vlastné potreby a pocity; schopnosť empa-
tického vnímania emocionálneho prežívania iných ľudí; schopnosť rozpoznať v sebe samom 
ako aj v iných ľuďoch pozitívne, či negatívne emócie a koordinovať ich prostredníctvom 
aplikovania pozitívneho správania; schopnosť zvládať stresové udalosti a v tejto súvislosti 
aj nácvik realizácie stratégií, či techník zameraných na dosiahnutie psychického uvoľnenia, 
či osobnej pohody; a mnohé ďalšie zručnosti.

Dobrovoľníci tak postupne nachádzajú zdroje riešenia vlastných životných situácií a ná-
sledne sa profi lujú k vlastnému uschopneniu môcť byť nápomocní, môcť byť k dispozícií 
a môcť byť nablízku ľuďom, ktorí potrebujú sprevádzanie s možnosťou im popritom ponúk-
nuť aj zdravý pomáhajúci vzťah.

Príklady efektívneho využitia sprevádzania v dobrovoľníckej práci
Aplikačné nácviky zamerané na sprevádzanie v dobrovoľníckej práci majú za cieľ nácvik 

špecifi ckých sociálnych a komunikačných zručností a kompetencií dobrovoľníkov, s využi-
tím najnovších vedeckých poznatkov v dôslednom interdisciplinárnom prístupe. Násled-
ná príprava dobrovoľníkov realizovaná prostredníctvom efektívnych praxí, je založená na 
prenose už získaných teoretických poznatkov do praxe predovšetkým z oblasti sociálnej 
práce, pastorálnej teológie, kresťanskej fi lozofi e a psychológie.165 Prebieha v autentickom 
(nie umelo vytvorenom) prostredí. Jedným z najnovších príkladov tejto prípravy bola aj 
realizácia víkendového stretnutia pre rodiny s deťmi s downovým syndrómom. Účastníci 
praxe mali možnosť komunikácie s rodičmi a priamej práce s deťmi. Počas stretnutí s tý-
mito rodinami bolo zámerom dobrovoľníkov pod dohľadom odborníkov v rámci riadených 
pracovných skupín aplikovať naučené zručnosti sprevádzania priamo na špecifi cké situácie 
rodičov a detí. Úmyslom dobrovoľníkov bolo rodičov sprevádzať na ceste k nim samým, 
k premýšľaniu nad tým ako vnímajú seba samých, svoje deti, svoj život, problémy, prípadne 
kde a aké robia chyby...bez dávania rád alebo spoluvytvárania návodov na riešenie ich 
problémov. Ich cieľom bolo byť im nablízku a pomôcť im započúvať sa do tohto všetkého, 
čo si na stretnutie priniesol každý z nich vo svojom vnútri... pomôcť im vytvoriť si priestor na 

165  NEMČÍKOVÁ, M.: Dobrovoľníctvo a sprevádzanie, s. 63. 
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kladenie vlastných otázok a nachádzanie ich odpovedí... Toto sprevádzanie rodičov a práca 
s deťmi s downovým syndrómom na rôznych úrovniach bolo dopĺňané ukážkami, ako aj 
praktickými aplikáciami z oblasti canisterapie a arteterapie, čoho následkom boli aj bez-
prostredné výsledky na deťoch. 

Záver
Fenomén dobrovoľníctva má v spoločnosti svoj nezastupiteľný význam a to i napriek 

skutočnosti, že sa ešte stále nenachádza v ústrednom zornom poli spoločenského záujmu. 
Nové trendy poukazujú na skutočnosť, že súčasní dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa význam-
ne líšia od svojich predchodcov. Tradičný štýl dobrovoľníctva je možné charakterizovať ako 
koherentný a stabilný, nový typ je naopak skôr nepredvídateľný, fragmentovaný a nestály. 
Tradičný štýl dobrovoľníctva je inšpirovaný kolektívnymi identitami a tradičnými rolami, kým 
nový štýl dobrovoľníctva je záležitosťou osobných preferencií.166 Výskumy a prax ukazujú, 
že v súčasnosti skúsenosť dobrovoľníctva predovšetkým pre mladých ľudí predstavuje in-
vestíciu do rozvoja vlastnej osobnosti, v podobe neustáleho učenia sa niečomu novému, 
získavania nových skúseností a poznatkov, utvárania nových vzťahov, vnútorného naplne-
nia a radosti a preto má ich záujem byť dobrovoľníkmi a aktívnymi občanmi v lokálnom či 
globálnom kontexte stúpajúce tendencie.167 Vzhľadom na vyššie uvedené poznatky s teo-
retickým a empirickým základom je potrebné prípravu dobrovoľníkov vnímať so všetkou 
vážnosťou. Všetci dobrovoľníci, ktorí majú záujem pracovať s ľuďmi a pomáhať im bez 
ohľadu na charakter nimi poskytovanej pomoci sú pripravovaní pre službu v prospech iných. 
Službu, ktorá zahŕňa nielen ľudský ale aj odborný prístup k ľuďom, ktorí od nich očakávajú 
pomoc. Mnohí autori upozorňujú na skutočnosť, že dobrovoľníctvo sa v súčasnosti stáva 
výzvou aj pre sociálnu prácu vo všetkých rovinách jej ponímania. Jeden zo spôsobov veľmi 
konkrétnej a efektívnej pomoci v oblasti sociálnej práce je práve sprevádzanie. Ide o novú 
metódu pomoci, ktorá bola v stručnosti priblížená v predmetnom článku. Jej využívanie 
v praxi sa môže stať veľmi prínosným nielen pre jednotlivcov alebo rodiny nachádzajúce sa 
v záťažových situáciách, ale taktiež pre tých, ktorí ju sprostredkovávajú. Pretože môcť byť 
nablízku jednotlivcom alebo rodinám, ktorí potrebujú pomoc je naplnením nenahraditeľného 
poslania človeka, ktorého nástrojom sa stáva práve on sám.

Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. pôsobí ako vedúca Katedry Náuky o rodine Teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej odbornej orientácií sa zameriava predovšetkým na 
témy z oblasti nových poznatkov sociálnej práce s rodinou. Niekoľko rokov pracovala s ľuď-
mi so zdravotným postihnutím a ich rodinami ako špeciálny pedagóg v Domove sociálnych 
služieb Mokrohájska v Bratislave. V súčasnosti sa venuje sprevádzaniu rodín a jednotlivcov 
so špeciálnymi problémami v oblasti sociálnej práce a školeniu odborníkov ako aj dobro-
voľníkov, v oblasti vzdelávania v sprevádzaní. Prednáša predmety z oblasti sociálnej práce, 
pedagogiky, psychológie a pastorálnej teológie.

Kontakt na autora: e-mail: mariasmidova@hotmail.com

166  BROŽMANOVÁ GREGOROVÁ A.: Dobrovoľníctvo ako výzva pre vzdelávanie v sociálnej práci, s. 119. 
167  BROŽMANOVÁ GREGOROVÁ A.: Dobrovoľníctvo ako výzva pre vzdelávanie v sociálnej práci, s. 119. 
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Abstrakt
Společenské změny, především na trhu práce, velmi ovlivnily život heterosexuálního vztahu. 
Muž a žena dnes vstupují do manželství s jinými úmysly než jejich rodiče. Ekonomické 
zajištění, výchova dětí už nehrají takovou roli. Možná přehnaně je v manželském páru 
zdůrazněna emoční rovina a její uspokojení. Současnému manželství schází jasné 
rozhodnutí pro trvalý vztah, dostatečná vzájemná pomoc, otevřenost pro děti, vazba na 
předchozí generace a společenská podpora. Žena chce mít větší účast ve společenském, 
veřejném a pracovním životě. Od muže se očekává větší angažovanost v oblasti výchovy 
dětí a větší pomoc v domácnosti. Staré manželské vzory a role muže a ženy v manželství 
nevyhovují. Nové příklady fungujícího manželského páru scházejí. Proměny společenských 
funkcí manželství a rodiny, především na trhu práce, v napětí mezi tradicí a emancipací 
manželských a rodinných vzorů ve svém díle dobře artikuluje profesor Urs Baumann, 
který partnerům při vstupu do manželství doporučuje jasné rozhodnutí. Předmětem 
předkládaného článku je proto nahlédnutí do jeho chápání partnerství, manželství 
a aplikování etického pohledu v rozvodové problematice. Úsilím této studie je zároveň 
předložit výsledky zkoumání, které je užitečné pro praxi, a jedním z jeho klíčových cílů 
je vytvořit podklady pro studijní předmět s názvem: Etika partnerských vztahů, určený 
především pro vzdělávání v oblasti pomáhajících profesí.

Klíčová slova: Urs Baumann. Manželství. Rodina. Rozvod. Etický pohled.

Abstract
Social changes, including especially those with respect to the labour market, have 
signifi cantly infl uenced the life of heterosexual relationships. Today, a man and a woman 
contract a marriage with intentions differing from those of their parents. Economic security 
or the upbringing of children no longer play such an important role. There is perhaps an 
overemphasis placed on the emotional dimension and its pursuit in marriage. Contemporary 
marriages lack a clear commitment to a permanent relationship, suffi cient mutual help, an 
openness to children, continuity with previous generations, and societal support. Women 
seek to be involved in the social, public and career life to a greater degree. Men are expected 
to be more deeply engaged in the upbringing of children and helping with housework. 
Traditional marital models and roles for both men and women in marriage do not comply 
for suit. However, new examples of a functional marriage are lacking. The changes to the 
societal functions of marriage and family with special regard to the labour market and in 
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a tension between tradition and the emancipation of marriage and family models are very 
well articulated by Prof. Urs Baumann, who then goes on to recommend a clear decision 
by the partners upon their contracting a marriage. The present paper therefore seeks to 
provide insight into Baumann‘s understanding of partnership and marriage as well as to 
apply an ethical perspective with respect to the issue of divorce. Furthermore, this paper 
seeks to bring the results of the research, which is practice-oriented, and one of its key aims 
is also to lay foundations for a study course entitled „The ethics of partner relationships“, 
intended especially for education in the fi eld of helping professions.

Keywords: Urs Baumann. Marriage. Family. Divorce. Ethical perspective.

Úvod
Rodina je prvním místem socializace a přípravou na život. V rodině se budují základy 

naděje proti skleslosti, otupělosti, apatii, proti úzkosti, strachu a panice. Jestliže člověk 
objevuje nadějnou cestu k cíli, rodí se radost a s ní přichází životní pohoda a pocit smyslu 
života. Výchova a formování v rodině jsou pro život nenahraditelné. Zážitky z dětství jsou 
stálou bankou vzpomínek, ke kterým je možné se vracet v pozdějším životě v dobách ne-
zdarů. V rodině se člověk učí praxi pozitivní psychologie, ke které patří empatie a altruismus, 
láska, přátelství, moudrost, morální motivace, residence, sebeocenění, vděčnost a nakonec 
i spiritualita. Každá rodina potřebuje oduševňování a starost nejen o hmotné zázemí. 

Prevence rozvodů je proto velkým úkolem pro všechny. Možná nejúčinnější preven-
cí je podpora rodiny. Jak daleko jsme se dostali v podpoře rodiny? Nakolik je rodina 
skutečným předmětem zájmu? Můžeme se setkat se steskem početných rodin, zvláště 
na trhu práce a v oblasti bydlení. Jsou-li dnes praxí malé nukleární rodiny, pak děti 
nemají sourozence a schází jim nezřídka i kontakt s předchozí generací. Rodiny pak 
jsou bez kořenů a bez tradice a ve své až přílišné samostatnosti jsou velmi křehké. Děti 
bez sourozenců nejsou připraveny tolik na práci ve skupině, neumí si nahrávat a mají 
problémy i s odpouštěním. Často se před rozvodem nevyužije všech prostředků k zá-
chraně manželství. Nevyhnutelných rozvodů je 12%, což je vzhledem k současné praxi 
téměř 60% rozvodů velký rozdíl. Velkým tématem v životě člověka je krize. Manželskou 
krizi často předchází osobnostní krize, která aktivuje potom i krizi vztahovou. Sociální 
práce, poradenské služby je dobré zavčas nasměrovat k této pomoci. Jsou známy me-
tody případové studie, poradenství, krizová intervence, mediace či práce se skupinou 
nebo streetwork. Jestliže krize přeroste v rozvod, pak je to kardinální problém mravní, 
psychologický, zdravotní, výchovný i ekonomický. Rozvod dnes už patří ke statistické 
kulturní normě, v Praze postupně rozvodovost přerůstá 50%. Pravděpodobnost rozvodu 
je největší v prvních letech manželství, mezi 2. a 4. rokem. Příčin rozvodů je více. Jistě 
se mění funkce manželství. Majetek již není pojítkem, i když při rozvodovém dělení často 
„teče krev“, je spíše výrazem citového konfl iktu. Ani děti nejsou existenčně závislé na 
trvání manželství. Zůstanou-li s matkou, otec platí výživné, které je možné i soudně vy-
máhat. Mnozí rozvod nechápou ani jako škodlivý. Morální cítění společnosti je k rozvodu 
velmi tolerantní. Doba, kdy samo uzákonění rozvodu bylo neslýchaným požadavkem, 
těžce prosazovaným proti autoritě církevní i světské i proti veřejnému mínění, je již mi-
nulostí. Manželství může mít velký význam pro duševní zdraví a citovou pohodu a to je 
velkým argumentem proti rozvodům. Tento argument však ještě nedostatečně ovlivňuje 
rozvodové rozhodování. 



94

Acta Missiologica | 2/2016 | Ročník 10 | Číslo 2 

Kdo chce za této situace žít ve stabilním, spokojeném manželském společenství, a to 
hned na první pokus, musí překonávat ve svém individuálním životě rozkladné vlivy a hledat 
nové zdroje vitality manželského a rodinného společenství. Je dobré připomenout, že roz-
vod je většinou horší volba, než život s ne úplně ideálním partnerem. Žádné manželství není 
bez problémů. Manželství jako instituce je slabé a málo chráněné. Jestliže není začleněno 
do širšího příbuzenstva, širšího společenství přátel, či nějakého církevního společenství, 
je na tom mnohem hůře. Osamocení jedinci, osamocené páry bez živých tmelících vazeb 
jsou nemocí doby. I do manželství vstoupí všednost, a to i do intimního života. S všedností 
se vracejí problémy, které jsme měli se sebou a kterým jsme na čas unikli. Otevřené man-
želství je lepší než uzavřené. Manželé potřebují trávit i část volného času odděleně, platí 
listovní tajemství. Společné peníze jsou dobrá věc, ale každý potřebuje i své peníze, ze 
kterých se nemusí zodpovídat. Jestliže se manželé naučí žít spolu i vedle sebe, stane se 
jejich manželství jejich radostí i chválou a přinese velké dobro i dětem. Začnou-li se bortit 
vztahy, časem se začne bortit všechno. Ne vždy jen profesionální pomoc, ale někdy i malá 
pomoc od nejbližších poskytnutá vhodným způsobem, může být zachraňující. 

Proměny společenských funkcí manželství a rodiny, především na trhu práce, v napě-
tí mezi tradicí a emancipací manželských a rodinných vzorů ve svém díle dobře artikuluje 
profesor Urs Baumann168, který partnerům při vstupu do manželství doporučuje jasné 
rozhodnutí. 

Předmětem předkládaného článku je proto nahlédnutí do jeho chápání partnerství, 
manželství a aplikování etického pohledu v rozvodové problematice. Úsilím této studie je 
zároveň předložit výsledky zkoumání, které je užitečné pro praxi, a jedním z jeho klíčových 
cílů je vytvořit podklady pro studijní předmět s názvem: Etika partnerských vztahů, určený 
především pro vzdělávání v oblasti pomáhajících profesí.

Urs Baumann a jeho vliv na chápání partnerství 
V práci s rozvedenými partnery klade důraz na velkou trpělivost a podporu především 

v souvislosti s trhem práce a novým zařazením do společnosti. Společnost vyvíjí velké 
úsilí o větší kvalitu života a jeho stálé prodlužování u každého jedince. I život v manželství 
by si zasloužil, aby netrval krátce. Jestliže bylo manželství předčasně ukončeno, ještě za 
života manželů nese trvalou odezvu v životě rozvedených manželů i dětí, které z manželství 
vzešly. Rozvod kromě případů asociálního a delikventního chování má negativní dopad na 
celou původní rodinu a snad na všechny oblasti života. Dospělí ztrácejí oporu a podporu 
partnera, někdy se odtáhnou i mnozí společní přátelé bývalého manželského páru a přik-
loní se k jednomu z rozvedených partnerů. Objevuje se často velká ekonomická nejistota, 
zvláště u žen samoživitelek, které nesnadno získávají zaměstnání. Obtížné často bývá vy-
máhání výživného u druhého rodiče. Muži si stěžují na ztížený kontakt s dítětem, nezřídka 
jeho programování proti vlastnímu otci a vzniká syndrom zavrženého rodiče. Nemálo mužů 
hodnotí svůj porozvodový stav jako stav až nesnesitelné samoty. Rozvod má u nemalého 
počtu účastníků dopad na zdraví zvláště v oblasti psychosomatického onemocnění. Děti má 

168  Prof. Dr. Urs Baumann se narodil 26. 11. 1941 v Zürichu, je ženatý, má dva syny. Je řádným profesorem pe-
dagogiky a teologie. Věnoval se vždy práci s mládeží, především v oblasti partnerských vztahů. Významně 
přispěl k chápání manželských krizí v kontextu společenských změn v moderní společnosti. Hlavním polem 
činnosti a bádání v palčivých tématech prof. Urse Baumanna v současné době je praxe dialogu mezi musli-
my a křesťany, „pokřesťanská“ religiozita a křesťanství, teologie v rozhovoru s fyzikou, biologií, psychologií 
a sociologií. (Pro podrobnější informace viz.: Institut für ökumenische Forschung.).



95

O
dborné články / Expert articles

pod zvláštní ochranou oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které se snaží pře-
dejít rozvodovým psychickým poškozením u dětí. Mnohé děti prožívají strach z odloučení 
a bojí se, že když už přišly o jednoho rodiče, tak mohou přijít i o druhého. Ztráta otce nebo 
matky jim většinou přináší i vývojové těžkosti v oblasti genderové identity. U dětí z rozve-
dených manželství se projevují výchovné problémy, zvýšená kriminalita, delikvence, sklon 
ke konzumaci drog a častější suicidální chování. O děti je v mnohém v porozvodové situaci 
postaráno, dospělým zřetelně schází poradny pro partnery po rozvodu se zaměřením na 
syndrom zavrženého rodiče. Po právním rozvodu má následovat dále psychologický roz-
vod, který uzavírá rozvodový proces a má mnohem delší a neméně bolestnější průběh než 
právní rozvod. Partneři při rozvodu i po něm musí, pro mnohé překvapivě, pracovat s při-
tažlivými a odpudivými vztahovými silami. V oblasti sociální práce je dobře známá sociální 
práce s rodinami v rozvodu nebo sociální práce s osamoceným rodičem. Velmi slibným se 
jeví preventivní program sanace rodiny, který má pomáhat předcházet rozvodům. Do toho-
to programu je zahrnuta pomoc s vedením domácnosti v oblasti ekonomické a právní až 
po názorovou formaci jednotlivých členů rodiny a porozumění potřebám dítěte. Stále více 
se prosazuje biopsychosociální přístup ke klientovi jako celistvá pomoc, zvláště v situaci 
manželské nebo rodinné krize. Včasná a vhodná krizová intervence může mnohé zachránit 
a předejít manželskému nebo rodinnému krachu. „Popelkou“ v přístupech k rozvodu je zřej-
mě etický pohled, který by mohl mnohé usnadnit. Velmi by pomohlo zachování vzájemné 
úcty a zřeknutí se msty, ochota k odpuštění, zřeknutí se pomluvy a nactiutrhání na adresu 
druhého rodiče a zachování maximální pravdivosti, spravedlnost v materiálním rozděle-
ní a zřeknutí se chamtivosti, zachování úcty k širšímu příbuzenstvu, respekt k otcovství 
a mateřství u společných dětí. V rovině prevence by se mohly odehrávat pravidelněji přípra-
vy na partnerství a rodičovství ve školách, centrech pro mládež a dalších volnočasových 
a výchovných centrech, nesené zážitkovými programy, spojené s přítomností odborníků, 
případně doplněné svědectvím „úspěšných“ manželů. Rozvodová problematika si zaslouží 
zvláštní pozornost už proto, že se dnes týká už 50% populace a bude zřejmě v budoucnu 
ovlivňovat život a formování dalších generací. 

Proměny společenských funkcí manželství a rodiny: Nové vztahové vzory
Nikde se společenské změny neprojevily tak zřetelně jako právě v chápání partnerství, 

manželství a rodiny. Jak dnes prožívat naplněné partnerství? Hledají se nové formy vzta-
hových forem a rodinných vzorů, hledá se nový životní styl. Společenské změny volají po 
nových formách. Od rodiny a partnerství se najednou čeká mnohem více. V tom spočívá 
nebezpečí i šance dnešní lásky. Láska, partnerství, věrnost, vzájemné porozumění, schop-
nost dialogu, připravenost odpouštět, mít děti, porody v rodině – to vše jsou znovu hodnoty 
života, které slibují partnerům naplnění a smysl života. Prožívá se chaos v lásce. Najednou 
scházejí příklady, vzory a to vnáší problémy do zkušenosti rodičovství a rodiny. Na to nava-
zuje nová rozvodovost a nové svatby. Vytváří se jakési pole napětí mezi předmanželským 
a mimomanželským partnerstvím. Na jedné straně jedinec prožívá znovunabytou svobodu 
od moralistického a náboženského spojení, na druhé straně se partnerství ocitá v temnotě. 
Znovu se musí defi novat sociální funkce rodiny, sociální funkce soukromého životního pros-
toru, sociální funkce sexuality. 

Mladí lidé vstupují do párového vztahu s jinými úmysly než jejich rodiče. V porovnání 
s minulostí je dnes svět ženy a svět muže jiný. Světem mužů není práce a světem žen není 
rodina. Ženy prolamují svou pevně předepsanou roli v manželství a rodině jako obětující se 
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manželka, hospodyně a matka a začínají zakoušet něco jako změnu rolí od „být tu pro os-
tatní“ k nároku na „kousek vlastního života“. Více se uplatňuje logický nárok žen na vzdělání 
a profesní prosazení. Už není samozřejmostí role muže jako jediného živitele rodiny. Muži 
jsou více aktivními účastníky domácího života a objevují se i případy samovychovatelů. 
Mnoho mužů hledá novou „mužskou identitu“. Dříve jednostranné fi xování na moc, výkon, 
práci a kariéru „pošramotilo“ autentický život lásky, emocionalitu a senzibilitu. Muži mají více 
projevit připravenost k rovnému partnerství. To vše znamená, že zdar párového životního 
vztahu závisí rozhodující mírou na „osobní zralosti“ a připravenosti k osobnímu růstu. To vše 
je dlouhodobý sociálně psychologický a sociálně pedagogický úkol.169 

Manželství, rodina, trh práce 
Stále méně žen je ochotno zůstat u přetrvávajících předpisů rolí, být neplacenou a také 

málo uznávanou silou v rodině u dětí a domácích prací, případně se angažovat v málo pla-
cené sociální a charitativní práci. Dvoukariérová manželství přestávají být výjimkou. Přitom 
se ženy cítí jakoby roztrženy mezi prací a rodinou. Prožívají rodinu současně jako oboha-
cující i deprimující a svou pracovní činnost jako neodolatelnou a zároveň odcizující. Vznikají 
rozpory mezi pojmy volná láska a rodina nebo domácí práce a práce za mzdu. Zvlášť silně 
pociťují toto napětí mladí lidé, kteří ve své fázi vzdělání a nástupu do zaměstnání získali 
zkušenost s přednostmi volného partnerství. Mladé páry, které braly léta jako samozřejmost 
na jedné straně neomezené konzumní možnosti a na druhé straně výhody vysoké mobility 
privátní i pracovní, se těžko srovnávají s nároky rodiny. Cítí, že pak je vztah spíše konfl iktní 
novými nároky, místo aby se stabilizoval. Tato faktická neslučitelnost „rodičovského a pra-
covního života“ tak dnes činí rodinný život riskantním aktem rovnováhy.170 

Co vypadá jako selhání žen, je z venku a historicky potvrzené selhání rodinného mode-
lu, který se snaží skloubit jednu biografi i pracovního trhu s druhou dlouhodobou biografi í 
domácí práce, ne ale dvě pracovní biografi e, které se díky vytvořené logice vývoje musí 
spolu samy křižovat.171 Svázat dohromady dvě dosud centrifugální biografi e a udržet je po-
hromadě je ale trvalý kus umění, je to úsilí o spojení rozporných jevů, kterého se dosud ne-
podařilo dosáhnout žádné generaci, ale s rostoucím zrovnoprávňováním bude uskutečněn 
všemi budoucími generacemi.172 Na konci tržního modelu moderny je vytvářena společnost 
bez rodin a manželství. 

Každý musí být volný pro trh práce, aby si zajistil svoji ekonomickou existenci. Subjektem 
trhu je v posledním sledu samostatně stojící, partnerstvím, manželstvím a rodinou „nesvá-
zané“ individuum. Tomu odpovídá „bezdětná“ společnost, v které děti vyrůstají u mobilních 
samostatně vychovávajících matek, otců.173 

Právně sociologický pohled rozvodu 
Právním úkonem, který ukončuje manželství zanikají práva a povinnosti, které měli man-

želé k sobě navzájem (až na určité výjimky – vyživovací povinnost, bezpodílové vlastnictví 
majetku, právo na společný nájem bytu). Povinnosti, které mají vůči svým dětem, však 

169  BAUMANN, U.: Utopie partnerschaft: Alte Leibilder – Neue Lebensformen, 1994. 
170  BAUMANN, U.: Utopie partnerschaft: Alte Leibilder – Neue Lebensformen, 1994.   
171  PECKEURT, R.: Familienformen im sozialen Wandel, 2002. 
172  HETTLAGE, R.: Familien report: Eine Lebensform im Umbruch, 1998.
173  BAUMANN, U.: Paar- und Familienwelten im Wandel, 2007. 
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nezanikají. Soud při svém rozhodování respektuje především zájmy nezletilých dětí. Při 
rozvodovém řízení se rozhoduje o úpravě styku s nezletilými dětmi a zároveň probíhají 
nezávislá další řízení o vypořádání majetku, o styku jednoho rodiče s dítětem, které mu 
nebylo svěřeno do výchovy, o užívání bytu. Soud může rozvést manželství i bez zjišťování 
příčin jeho rozvratu, pokud manželé předloží smlouvu o uspořádání majetkových vztahů, 
o plnění vyživovacích povinností a o právech a povinnostech týkajících se společného byd-
lení. Nemusí však vyhovět návrhu na rozvod v případe, že s tím jeden z manželů nesouhlasí 
a pokud je doba jejich odděleného soužití kratší než tři roky. (Oddělené soužití znamená 
i soužití ve společném bytě bez společného hospodaření, sexuality, sdílení volného času). 
Během rozvodu se kolizním opatrovníkem dítěte stává příslušný státní orgán péče o dítě 
a podává soudu zprávu o poměrech v rodině. Dítě může být soudem svěřeno do společné 
péče obou rodičů, do jejich střídavé péče anebo do výchovy jednoho rodiče. Soud musí vy-
nést rozhodnutí před rozhodnutím o rozvodu. Pokud není rozvod manželství rodičů v zájmu 
jejich dítěte, může soud návrh na rozvod i zamítnout. Ze statistik vyplývá, že v současné 
době je na území České republiky nejvyšší pravděpodobnost rozvodu 5 – 10 let po sňatku 
a pak v době odchodu dětí z rodiny.174 Stále nejrizikovější jsou mladá manželství. Ani vyšší 
věk při uzavírání sňatku není projevem rozvážnosti a odpovědnosti manželů. Tento jev se 
jen velmi těžko ovlivňuje. Přes velký pokles sňatečnosti neklesá rozvodovost. Narůstají 
rozvody manželství středního a vyššího věku. V mládí rozvod ohrožuje zdravý vývoj dětí, 
rozvody starších manželů zvyšují počty osamělých seniorů.175 

Rozvodu většinou předcházejí dlouhodobé konfl ikty. Průběh rozvodu je pro jeho účast-
níky trauma, které má mnoholeté následky ekonomické (nižší životní úroveň), psychologic-
ké (snížení sebehodnocení, projekce vlastní viny na druhého, sešikování původních rodin 
okolo „oběti“, za niž se vydávají oba bývalí manželé) i sociální (přestože postindustriální 
společnost je k rozvodům čím dál tolerantnější). Děti jsou často do rozvodu zapleteny v roli 
prostředníků, v horším případě jako nástroje pomsty. Typicky dítě reaguje na rozvod rodičů 
pocity vlastní viny a steskem po rodiči, který rodinu opustil.176 

Za hlavní ofi ciální příčiny rozvodu se uvádějí rozdíly v osobnosti, v zájmech a názorech, 
další nejčastější příčinou je nevěra, následuje alkoholismus (v případech, kdy je rozvodem 
vinen muž), resp. hádavost (v případě, kdy je vina na straně ženy). Napomoci k udržení 
přiměřených rodičovských rolí po rozvodu může kvalifi kované rozvodové poradenství. Kon-
fl ikty partnerů a rozvodové situace jsou nejčastější aktuální příčinou vzniku neurotických 
obtíží a vyhledávání psychologické pomoci. Vysoká rozvodovost vede ke zvyšování počtu 
rodin s jedním rodičem. V současné době rodiny s jedním rodičem tvoří v ČR více z 90% 
matka. Zhruba 33 tisíc dětí ročně přichází v posledních letech v důsledku rozvodu o trvalé 
soužití s jedním rodičem.177 

Různé společnosti i různé společenské vrstvy se od sebe podstatně liší ve vymezení 
toho, co všechno má či musí snášet manželský partner, než může začít hledat formální 
řešení svých manželských problémů. Liší se i v tom, jaká jsou sociálně přijatelná řešení už 
nepřijatelných situací.178 

174  PRŮCHOVÁ, B.: Slušný rozvod, 2002. 
175  TUČEK, M. a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí, 2003.  
176  MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, 2002. 
177  PRŮCHOVÁ, B.: Slušný rozvod, 2002. 
178  SOKOL, J.: Filoso� cká antropologie, člověk jako osoba, 2002.
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Současná perspektiva 
Růst počtu rozvodů má svůj strop už jen proto, že se nemůže rozvést víc lidí, než se 

provdá či ožení, a že se stoupající pravděpodobností rozvodu klesá i motivace k uzavírání 
manželství. V současné době patří ČR k civilizacím „stabilizované vysoké rozvodovosti“. 
Tato realita může vypadat pochmurně, ale i přes všechny negativní skutečnosti tu stále 
budou rodiny trvající „dokud nás smrt nerozdělí“. Každý má svobodnou volbu při výběru 
skupiny, do které bude jeho rodina patřit a v jaké z nich bude vychovávat své děti. Už dnes 
se objevují náznaky toho, že postoj k rozvodu patří k nejvýznamnějším mezi zvažovanými 
znaky kompatibility páru.179 

Nejnovější výzkumy spořádanosti manželství také naznačují, že to budou spíše rodiny, 
které neoslovuje rétorika feminismu a které se shodují na tradičních rolích muže a ženy, 
jež budou patřit k rodinám zanikajícím tradičně až úmrtím jednoho z manželů.180

Nejstabilnější jsou rodiny, ve kterých manželka odpovědně a láskyplně pečuje o své-
ho muže, manžel je úspěšný ve svém povolání, nehádají se často kvůli intimnímu soužití 
a vzájemným vztahům, podařilo se jim do svých vztahů úspěšně integrovat obě širší ro-
diny a staré přátele, manžel má cit pro nezávislost a kontrolu své ženy. Je neobvyklé, jak 
závažně se výsledek sociologického výzkumu může podobat závěrům konzervativního 
rozumu. Postmoderní rodina je v sociologii hodnocena z hlediska hodnotové diskonti-
nuity mezi rodiči a dětmi. Tato diskontinuita plyne z větší hodnotové závislosti dětí na 
masmediích než na rodičích, dále z latentní nestability v párovém životě, který se odráží 
ve vzestupu rozvodovosti a nesezdaném soužití a v neposlední řadě ze systematické 
demolice konceptu „rodinného hnízda“ (nestnotion) nukleární rodiny v nové liberalizaci 
žen.181 Jak uvádí Možný, došlo k demografi cké revoluci, která přinesla už v padesátých 
letech vzestup rozvodovosti, v šedesátých letech konec baby-boomu, sexuální revoluci 
a pokles porodnosti; ta se v sedmdesátých letech ustálila pod úrovní přirozené repro-
dukce, kdy zároveň došlo k odkládání rodičovství, zvyšování věku sňatku a k rozvoji 
nesezdaného soužití. V osmdesátých letech se potom začala nikoli nepodstatná část 
porodnosti realizovat mimo manželskou rodinu a přibylo domácností s jedním rodičem 
a dětmi; vzestup rozvodovosti se částečně zastavil. V devadesátých letech však už na-
ráží tento vývoj na meze možností státu všeobecného blahobytu se zpomalením tempa 
ekonomického růstu a vzestupem nezaměstnanosti a pak i na meze růstu blahobytu. 
Státní zadluženost dosahuje v mnoha průmyslově vyspělých státech nepřijatelné výše 
a otevírá se debata o udržitelnosti všech výhod, jimiž sociální stát uvolňoval ze závislosti 
na rodinné solidaritě. Objevují se náznaky zhodnocení tradiční rodiny. Nelítostný impe-
rativ trvalého ekonomického růstu boří hradbu mezi soukromým a veřejným životem.182 

V životě žen investice vložené do svého vzdělání, absence záruk trvalosti v sekulár-
ním, rozlučitelném manželství, obecně jedno či dvě děti narozené v odstupu několika 
málo let, prodloužení délky života a produktivního věku o desetiletí a také minimalizace 
energetického hospodaření domácností otevírá ženám kapacity, ke kterým měli tradičně 

179  MAŘÍKOVÁ, H.: Proměny současné české rodiny, 2000.
180  MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, s. 196.
181  DE SINGLY, F.: Sociologie současné rodiny, 1999. 
182  MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, 2002. 
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přístup jen muži. Úsilí o trvalé zvyšování životní úrovně vede k nutnosti druhého příjmu. 
S tím vším se rozpadá nejen rodina, ale nakonec i společnost. Zdá se, že jde o revoluci 
soukromého, nikoli veřejného života. Sféra soukromí je v této závislosti „vnějšek obrá-
cený dovnitř a učiněný soukromým“ – a život v ní je regulován ne osobním rozhodnutím, 
ale rozhodnutími jež byla učiněna ve vedení televizních sítí, ve vzdělávacím systému 
i ve velkých a malých fi rmách, a to s naprostým nezájmem o následky v privátní sféře 
a v životech jedinců.183 

Manželství se stalo smlouvou na dobu neurčitou, kterou je možné jednostranně vy-
povědět. Rodiny se mohou zakládat a končit opakovaně. I na neustálé rearanžování 
vztahové struktury domácnosti se může společnost našeho typu adaptovat. Dítě je chá-
páno jako prvek brzdící individualizaci. Rodičovský vztah je tím posledním vztahem, 
který nelze vzít nazpět. Manželství se sice stalo občanskou smlouvou, kterou lze zrušit 
dohodou stran, to však neplatí o rodičovství, které je sociálním a biologickým aktem 
neznajícím instituci rozvodu. Z toho vyplývá, že tržní model modernity implikuje spo-
lečnost bez rodin a bez dětí. Každý člověk musí být nezávislý a volný, protože to vyža-
duje trh, který zajišťuje jeho ekonomickou existenci. Subjektem trhu je nekompromisně 
nezadaný jedinec, „nezatěžovaný vztahem“, manželstvím či rodinou. „Z toho plyne, že 
v důsledku je tržní společností společnost bez dětí – pokud by nevyrůstaly se svobod-
nými otci a matkami.184 

Etický pohled na rozvodovou problematiku
V běžné i profesní komunikační praxi nenacházíme to, co bychom předpokládali. Na 

jedné straně člověk nedostává solidní výchovu, která by mu dávala základní principy pro 
život, a na druhé straně právo, které řeší lidské jednání až po činu, se zpožďuje za živo-
tem, proto vyplývá pro současnost nová potřeba etiky, a to pro veřejný, tak i soukromý ži-
vot. Etika vychovává ale nepoužívá sankce, jak je tomu u práva, za to řeší současnost.185 

Etika připomíná podle Munzarové čtyři platné principy, které vhodně provázejí lidské 
jednání. Je to 1. princip neškození (nonmalifi cence), který zakazuje ublížit, uškodit nebo 
usmrtit; 2. princip dobrořečení (benefi cence), který představuje pozitivní dimenzi neško-
zení, to znamená předcházení poškození, a současně podporu dobra; 3. princip autono-
mie, tzn. respekt ke stavu nezávislého, samostatného jednání bez ovlivňování zvenčí; 4. 
princip spravedlnosti, který úzce souvisí s rozdělováním prostředků, službou a zátěží. 

Zvláště u profesí lékařských a sociálních se předpokládá vyšší úroveň etického myš-
lení a jednání. Může se říci, že k těmto profesím inherentně etické myšlení patří. Dnes 
však lidé přistupují k chápání, co je dobré a co zlé velmi osobním způsobem s vlastním 
výkladem. Každý má svoji morálku. Je však třeba zřejmě respektovat pravdy, které jsou 
ověřeny generacemi (např. Hippokratova přísaha), jistou nadřazenost mají rozhodnutí 
a doporučení etických komisí a pak je třeba stále kultivovat, vyzrávat ve svém osobnost-
ním i profesním jednání.186 

183  MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, 2002. 
184  NÁRODNÍ ZPRÁVA O RODINĚ, 2004.
185  DOLISTA, J. – JEŽEK, R.: Etika zaměstnance veřejné správy, 2006. 
186  MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnická etika od A do Z, 2005. 
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K etickému základu poznamenává Baumann: 

Společný život v multináboženské a multikulturní společnosti může trvat jen tehdy, 
když společnost zase znovu poznává svoji sociální realitu a nalézá etický základ, který 
přes rozdíly životních stylů a náboženských a lidských obrazů světa objevuje společné 
hodnoty a cíle.187 

Rozinajová se zmiňuje o sociologických šetřeních, která ukazují, že etika a vzájemná 
pomoc uspokojující oba partnery je nejčastějším předpokladem fungujících partnerských 
vztahů. Vzájemná pomoc je substanciální součástí partnerského vztahu a zůstává po celou 
dobu jeho trvání. Má své oblasti či specifi ka. Na prvním místě se jedná o domácnost.188 Ženy 
a muži spolupracují přibližně ve dvou třetinách domácností, u zbývající třetin manželů je 
starost o domácnost pouze na ženě.189 K dalším příležitostem vzájemné pomoci je nemoc 
jednoho z partnerů. V rodině jakožto sociální skupině se promítají všechny zápasy spojené 
s péčí o zdraví.190 Dále se jedná o pomoc s výchovou dětí a starost o staré rodiče. Blíz-
ké mezigenerační vztahy vytvářejí také mezigenerační solidaritu, tedy vysokou úroveň tzv. 
funkcionální solidarity. Staří lidé však často nechtějí být pouze závislí na pomoci vlastních 
potomků.191 U bezdětných a rozvedených jedinců je pak pomoc ve stáří závislá na charitní 
nebo jiné formě pomoci, nejčastěji institucionální státní. Péče o nemocné se přenáší stále 
více na zdravotnická zařízení, která v mnohém nejsou schopna nahradit rodinu.192 

Etika rozvodu požaduje potřebu zachování vzájemné úcty a zřeknutí se msty, nutnost od-
puštění, zřeknutí se pomluvy a nactiutrhání a zachování maximální pravdivosti, spravedlnosti 
v materiálním rozdělení a zřeknutí se chamtivosti, zachování úcty k širšímu příbuzenstvu, 
respektování otcovství a mateřství u společných dětí, odpovědnost.193 

Realizace výzkumu 
Pro účel tohoto výzkumného bádání byli použity zásady a strategie smíšeného výzkumu. 

Jedná se o kombinaci kvantitativního exogenního výzkumu a kvalitativního endogenního 
výzkumu. Při smíšeném výzkumu dochází k míšení kvalitativních i kvantitativních metod 
a paradigmat v rámci jedné studie. Objektem výzkumu byli manželé v rozpadlém partner-
ském vztahu. Výzkumný soubor tvořili klienti dvou advokátních kanceláří jedné v Čechách 
a druhá na Moravě. Pro doplnění a kvůli možnosti širšího výběru byli osloveni ještě klienti 
rodinného centra při olomouckém arcibiskupství. Technikou sběru dat kvantitativní metody 
bylo dotazníkové šetření. Technikou sběru dat kvalitativního šetření byla sekundární analýza 
dokumentů spisů advokátních kanceláří. Při stavbě kvantitativního výzkumu byly vytvořeny 
podle zásad daného výzkumu nejprve potřebné hypotézy, z kterých následně vycházel celý 
dotazník. Zdánlivě málo falsifi kovatelné hypotézy se nakonec vyvrátily. Vzhledem k citlivému 

187  BAUMANN, U.: Bildstreit um die Ehe, 1997.
188  ROZINAJOVÁ, H.: Etika heterosexuálných vzťahov, 1989.
189  MAŘÍKOVÁ, H. a kol.: Jaká je naše společnost? Otázky které si často klademe.., 2010.
190  BÁRTLOVÁ, S.: Sociologie medicíny a zdravotnictví, 2005. 
191  NÁRODNÍ ZPRÁVA O RODINĚ, 2004.
192  BÁRTLOVÁ, S.: Sociologie medicíny a zdravotnictví, 2005.
193  FISCHER, S. – ŠKODA, J.: Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patolo-

gických jevů, 2009. 
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vztahovému tématu byla návratnost dotazníků poměrně nízká. Bylo předáno 1000 dotazníků, 
vyplněných platných dotazníků se vrátilo 335. Návratnost je tedy 33,5% Přesto můžeme tvr-
dit, že se jedná již o reprezentativní vzorek. Sběrem dat se vytvořily nečekaně, ale přirozeně 
dvě výzkumné skupiny – nábožensky založení respondenti a ateisté, kteří se významně liší 
dobou rozvodu a přístupem k rozvodu. Pro již zmíněné citlivé téma nebyl pro kvalitativní 
výzkum zvolen žádný tip rozhovoru, ale zdánlivě neosobní zkoumání dokumentů. Jedna-
lo se o rozvodové spisy advokátních kanceláří. Rozvodové spisy obsahují nejprve soudní 
rozhodnutí o dětech, dohodu o vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění a dosud 
společného bydlení a nakonec samotný rozvod formou rozsudku, kde se zkoumá samotný 
manželský rozvrat v nesporném rozvodu, ve sporném rozvodu se tak nečiní. 

Autor článku provedl analýzu a hloubkové zkoumání 27 rozvodových spisů. 25 spisů bylo 
završeno rozvodovým rozsudkem, u dvou případů se dosáhlo smíru a rozvodový rozsudek 
nebyl vynesen. Struktura případových studií jednotlivých případů vychází z obsahu rozvo-
dových spisů. Popisuje manželskou a rodinnou anamnézu a završuje zkoumání revizí příčin 
rozvratu, které uvádí i u dohodnutých rozvodů. Příčiny manželského rozvratu v soudním 
rozsudku nejsou uvedeny ale celkový pohled do jednotlivých spisů jej obsahuje. Validita 
je vysoká. Výzkum díky úředním dokumentům v sobě nese velkou pravdivostní hodnotu, 
která je dále upotřebitelná a konzistentní, protože zjištěné skutečnosti lze použít pro jinou 
skupinu, jsou opakovatelné a respondent byl skutečným tvůrcem informací, protože byl díky 
anonymitě nezaujatý. Dotazníkové šetření pro nakonec vysoký počet vrácených dotazníků 
má poměrně vysokou míru zobecnění. Ve svých výsledcích se oba výzkumy ve velké míře 
shodují. Reliabilita, jestliže by podobný výzkum předešel významné společenské a pracovní 
změny v populaci, by byla vysoká. Stále respektovaný etický pohled vedl k získání pouče-
ného souhlasu, který získala sama advokátní kancelář na žádost výzkumníka a byla pečlivě 
respektovaná anonymita v dotazníkovém šetření. Výzkum neobsahuje data, která by mohla 
identifi kovat účastníky.194 Studiem jiných prací s podobnou problematikou se zjistilo, že po-
dobné výzkumy byly provedeny nejčastěji z hlediska psychologického, řidčeji sociologického 
a ojedinělé z pohledu etického. Čím dál omezeněji získávají mladí lidé výchovu, a to pře-
devším kvůli zaměstnanosti rodičů nebo rozpadu jejich partnerského vztahu. Nedostatkem 
výchovy je omezena i etická výchova. Stát a instituce zatím jen slabě nahrazují etickou vý-
chovu, které se nedostává v rodině a která by posílila stabilitu partnerských vztahů. 

Jedná se tedy o aplikovaný výzkum, který je užitečný pro praxi a jedním z jeho klíčových 
cílů je vytvořit podklady pro studijní předmět s názvem: Etika partnerských vztahů určený 
především pro vzdělávání v oblasti pomáhajících profesí.

Vybrané výsledky z realizovaných výzkumních zjištění 
Výsledky z kvalitativního výzkumu 
Kvalitativní výzkum využíval struktury rozvodového advokátního spisu. Právní rozvod ob-

sahuje tři části. Jedná se o na prvním místě rozhodnutí o dětech po rozvodu, dále rozhodnutí 
o společném jmění manželského páru po rozvodu a nakonec samotný rozvod, který zkoumá 
příčinu rozvratu a jeho neodvratitelnost.195 Výhodou je fakt, že může být přizván znalec z obo-
ru psychologie a povinně také do rozvodu vstupuje, narodily-li se v manželství děti, pracovník 
SPOD, který brání zájmy dítěte.

194  ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEDOVÁ, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, 2007. 
195  Viz. například: FRANCOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J.: Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 2008.
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Případové studie se skládají ze tří částí:
manželská anamnéza, která uvádí do technických dat a faktů manželského páru 

v rozvodovém řízení (věk partnerů při sňatku, věkový rozdíl manželů, kde bylo man-
želství uzavřeno, délka trvání manželství, o jaké manželství v pořadí se jedná, jací 
jsou manželé občané, kdo podal žádost o rozvod, z jaké rodiny rozvedení manželé 
pocházejí a jak bylo manželství rozvedeno) rodinná anamnéza, která objasňuje otázku 
dětí (kolik nezletilých dětí se v manželství narodilo, kdo získal děti do péče a o jakou 
péči se jedná – střídavá, děti v péči matky nebo otce) příčina rozvratu, která objasňuje 
příčiny manželského rozvodu.

Nejčastěji uváděnou příčinou rozvratu je povahový nesoulad a rozdílnost zájmů. 
Lépe by se dalo říci povahová a osobnostní nezralost. Často se jedná také o sobec-
tví, kdy člověk vychovaný v sobectví se jako sobec projevuje i v manželství. Stále se 
spoléhá na pomoc rodičů a není ochoten postavit se na vlastní nohy.196 Přesvědčení, 
že všechno se dá umluvit a ze všeho nějak vykroutit, aby zodpovědnost zůstala na 
jiných. Problémy se mohou řešit útěkem, takže zůstanou nějak mimo člověka. Jsou 
typy manželských partnerů, kteří se stále chovají jako svobodní a neakceptují no-
vé požadavky manželství. Nezřídka se objevuje pocit, že některý z manželů měl na 
někoho lepšího a s aktuálním partnerem se zahazuje. K němu, že by se hodil někdo 
sportovnější, vzdělanější, šarmantnější atd. Dále se deklaruje rozdílný přístup k vedení 
domácnosti, k domácímu hospodaření, k způsobu trávení volného času a k výchově 
dětí. Partner si může přinášet do manželství psychické postižení z orientační rodiny 
způsobené např. nevhodnou despotickou výchovou a emočním přetlakem. Nezpra-
covaná despotická povaha může vést k tomu, že životní partner se stává předmětem 
mobbingu a nezřídka dochází i k programování dětí proti partnerovi, takže jsou nako-
nec všichni proti jednomu a tomu nezbývá nic jiného než utéct z manželství.197 Velkou 
kapitolou porozvodového bádání je to, co psychologie nazývá porucha ve výběru, kdy 
si nekriticky člověk bere toho, koho si bere. Jedná se přímo o neznalost člověka, se 
kterým má uzavřít trvalý vztah. Dnes velkou kapitolou příčin manželských rozvodů 
jsou závislosti198, na prvním místě to bývá závislost na jednom z rodičů, nejčastěji na 
matce. Ani manželský vztah a děti nemusí uzdravit tuto vztahovou závislost a život se 
pak žije více s rodičem než s partnerem a dětmi v nové rodině. Známa je závislost na 
alkoholu a drogách, ze které nemůže a nevyléčí životní partner, ale lékař – psychiatr 
a soustředěná profesionální protialkoholní a protidrogová terapie. Z rodin kde je abú-
zus alkoholu, vycházejí často děti s těžkým psychickým postižením. Novou, ještě dost 
podceňovanou závislostí, je závislost na sexu, projevující se značným promiskuitním 
životem. S tím spojený problém nevěry je velmi častou příčinou manželského rozvratu. 
Dalšími příčinami rozvodu je věk vstupu do manželství a věkový rozdíl mezi manžely.199 
Současný trend ženit a vdávat se co nejpozději způsobuje, že manželé si příliš zvykli 
na volný život, mají své libůstky, zlozvyky a špatně se přizpůsobují. Velký věkový rozdíl 
je rozdíl dvou světů, kdy se jeden svět, častěji svět mladšího, musí přizpůsobit světu 
staršího. Další překážkami, které vedou k rozvodu, bývají nekontrolovaná touha po 

196  Viz. například: KRATOCHVÍL, S.: Manželská a párová terapie, 2009.
197  Pro podrobnější informace v této souvislosti také viz.: WARSAK, R. A.: Revoluce v rozvodové péči o děti, 1996. 
198  Jak uvádí například i KALINA, K. a kol.: Základy klinické adiktologie, 2008.
199  NOVÁK, T.: Věkový rozdíl mezi partnery, 2007.
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majetku, přednost společenského a kariérního postupu před manželským a rodinným 
životem a malá ochota přijímat děti.200 Společnost a media k této skutečnosti přispívají 
nemalou měrou. Velká tolerance široké veřejnosti k nevěře se na území České re-
publiky ukazuje počínaje televizními seriály Jaroslav Dietla, který byl schopen rozvést 
kde koho a dát jej dohromady s někým jiným nejlépe již také rozvedeným, a následně 
moderní americké seriály, které se staly málem společenskou normou a manželskou 
věrností se příliš nezabývají. Přiklad vrcholných politiků, kteří se rozvádějí a berou si 
stále blonďatější partnerky, nepřispívá k řešení dané problematiky.

Výsledky z kvantitativního výzkumu
Rozvod je velmi citlivým tématem v historii partnerského páru, proto je velmi obtížné 

získat validní vzorek. Ochota odpovídat se projevila mezi věřícími výrazněji než mezi 
nevěřícími. Náš výzkum používá termín nevěřící místo dříve častějšího termínu ateista, 
který dnešnímu člověku zní hanlivěji a uráží jej. Je jen málo společenských výzkumů, 
ve kterém by se účastnilo tak velký počet respondentů hlásících se k náboženství, 
proto je tento výzkum v určitém směru mimořádný, přestože obecně občanů s nábo-
ženským vyznáním je mnohem méně.

Podle odevzdaných dotazníků se tedy vytvořily dva soubory ateisté a nábožen-
ského vyznání nebo nevěřící a věřící 36%, proto 64%. To se projevilo ve vyhodnocení 
v grafech a v tabulkách. Obě skupiny projevují rozdílné znaky a přístupy k některým sku-
tečnostem a okolnostem rozvodu. Věkové rozložení respondentů ukazuje, že nevěřící 
se rozvádějí dříve a tedy v nižším věku. Věřící bydlí častěji na vesnici, což umožňuje 
vícegenerační návaznost, vyskytují se zde méně neolokalitní rodiny bez fyzické blíz-
kosti předchozí generace, která má podle Možného větší vliv na odvrácení rozvodu 
a mnohem více se na vesnici udržují tradice, které mají stabilizační prvek pro rodinu 
a manželství.201 Nevěřících respondentů odpovědělo méně se základním vzděláním, 
vysokoškolsky vzdělaných respondentů odpovědělo téměř shodně v obou souborech. 
Zřejmě je to dáno souvislostí s místem bydliště. Věřící respondenti většinou bydlí na 
vesnici a na vesnici bydlí větší část populace s nižším vzděláním. Zajímavé je, že na 
vesnici bydlí i dost věřících vysokoškoláků. Věřící respondenti se rychleji rozvádějí 
po svatbě, zato mnohem méně se rozvádějí kolem 20 roků manželství, zřejmě tato 
skutečnost souvisí s opouštěním dospělých dětí domova, které byly jakýmsi pojítkem 
mezi manželi. Nevěřící pak začínají tzv. druhé období a znovu zakládají novou rodinu.202 
Podle statistik jsou věřící rodiny početnější, a proto i dětí z věřících rozvedených rodin 
bude více. Vzhledem k celkovému počtu rozvedených věřících a nevěřících partnerů je 
nakonec dětí z rozvedených nevěřících rodin více. Mezi respondenty s náboženským 
vyznáním je nejvíce katolického vyznání, což bylo způsobeno skutečností, že v obou 
advokátních kancelářích jsou zastoupeni mimo jiné i advokáti katolického vyznání 
a část respondentů dochází do rodinného centra při olomouckém arcibiskupství.

Nabízí se nám otázka: „Co je silnější, že vede manžele k tomu, že odmítnou i své 
morální přesvědčení a rozvedou se?“ Podle očekávání je láska a věrnost nejvíce 
u respondentů ceněna. Odpuštění nachází větší uznání u věřících, kterým je zřejmě 

200  RABUŠIC, L.: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě, 2001.
201  Pro podrobnější informace viz.: MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, 2002.
202  O této skutečnosti se také zmiňuje například MAŘÍKOVÁ, H.: Proměny současné české rodiny, 2000.
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z podstaty přesvědčení bližší. Nevěřící jej staví až za trpělivostí. Odpuštění pomáhá 
více novému začátku v partnerském vztahu po zklamání a vzájemném ublížení si. 
Současná společnost se projevuje dnes jako velmi sobecká a individualistická. Více 
než rodiny si cení pracovní mobility a kariérního postupu, kterému je často podřízen 
rodinný a osobní život, jak upozorňuje i Baumann.203 

Rozvody jsou fenomén modernity a důsledky rozvodu se teprve ve své síle ve 
společnosti projeví. Stálost v jiných oblastech života může předjímat i budoucí stálost 
v partnerském vztahu. Jedná se zřejmě obecnou povahou vlastnost, které si nese 
jedinec jako velký vklad do života a je potřeba ji posilovat. Obsahuje v sobě i způsob, 
jak se problémy řeší nebo jak se od problémů a těžkostí života utíká.

Výsledky ze smíšeného výzkumu 
Smíšený výzkum měl zjistit vliv partnerského rozpadu na děti a dospělé. Zřejmě 

horší dopad má rozvod rodičů na děti. Dítě potřebuje zdravý vývoj, na který má pře-
devším vliv kvalita partnerského vztahu rodičů v jejich manželském vztahu. Dítě žije 
z manželské lásky, manželského odpuštění, manželské úcty. Rodičovská a výchovná 
etika má základ a čerpá z manželské etiky. Rodičovské a manželské vztahy jsou spo-
jené a jejich násilné odtržení se projeví na budoucnosti nejen rozvedených rodičů, ale 
i budoucnosti dětí. Rozvedení manželé sice přestávají být manželskými partnery, ale 
jejich rodičovství trvá a většinou se prožívá odděleně. Po rozvodu dítě čeká jedna ze tří 
možností: buď je v péči matky, nebo v péči otce, případně ve střídavé péči. Přestává mít 
jeden domov. Hlavní domov má u rodiče, kterému bylo svěřeno do péče. Další domov 
většinou občas víkendově u druhého rodiče a jen málokdy ideálně na jednou místě 
a odcházejí a přicházejí jeden z rodičů. Děti nemusí mít stejný vztah k otci, jako má 
žena ke svému bývalému partnerovi, i když je to tentýž člověk. Manželé se rozvedou, 
ale nepřestanou být rodiči a jen na nich záleží jako do hloubky, jak intenzivně umožní 
svému bývalému partnerovi, aby vykonával svoje rodičovské poslání. Warshack v této 
souvislosti zmiňuje naprogramování jednoho z rodičů dětí proti druhému. Tento fakt lze 
pozorovat nejen po rozvodu ale i manipulaci proti otci či matce lze pozorovat už během 
manželství, jak ukazuje zkoumání rozvodových spisů. Snaha mnohých rodičů, aby se 
nezhoršila kvalita života děti po rozvodů je však u mnohých rodičů velká, přesto proka-
zatelně přináší vztahové problémy a osobnostní problémy. Ty se projevují nejen mezi 
vrstevníky, ale především v jejich vlastním partnerství. Prokreační rodina je připravová-
na a má svůj základ v orientační rodině. Jestliže je narušen rozvodem modelový obraz 
partnerství, otcovství a mateřství, pak schází vzor. Dnešní mladý člověk musí hledat 
nové partnerské vzory, jestliže neuspěl rodičovský vzor a často ve svém partnerství 
tápe. Podle Baumanna nová generace vstupuje i s jinými úmysly do manželství než 
jejich rodiče. Je často přeceněna emoční rovina, od které se očekává příliš mnoho, pak 
je partnerský vztah příliš labilní. Více než na osobním rozhodnutí a na daném slovu, 
staví heterosexuální partnerský vztah na emočním uspokojení. Prokazatelně emoční 
nezralost mnohých partnerů vede potom k rozpadu manželství.

Jestliže dítě ztratí jednou ze dvou nejdůležitějších blízkých vztahů, je znejistěno 
v základní životní jistotě. Takové dítě trpí často i strachem možností ztráty i toho druhé-
ho, může se obávat, že pak zůstane samo. Putuje mezi jedním a druhým rodičem a už 

203  BAUMANN, U.: Aufsicht auf Zukunft, 1997. 
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málokdy je má spolu oba. Nevlastní rodič nebývá vždy dobrým rodičem. Není to přece 
jen vlastní dítě, s kterým žije v jedné domácnosti a vždy mu bude dražší současný part-
ner než nevlastní dítě. Nevlastní rodič je pak paradoxně s dítětem více než vlastní rodič 
nebo dítě tráví více času s nevlastním rodičem než s vlastním a to i nechtěně. Snaha 
udržet nové manželství může vést i k odsouvání vlastního dítěte na druhou kolej a to 
tím víc, čím je problematičtější vztah nového partnera s přiženěným nebo vyvdaným 
dítětem. Ne bezdůvodně se například nevlastní matka nazývá pejorativně macecha. 
U nevlastních otců je prokázáno i sexuální zneužívání.

Děti z rozvedených rodin mohou ztratit i některé z prarodičů, které jim byly možnou 
emoční oporou v době předrozvodových neshod rodičů jistou ochranou před delikvent-
ním chováním, které je občas i jistou mstou dětí rodičům za jejich rozvod. Mladší děti 
jsou závislí na doprovodu rodiče a ten omezuje, případně nepodporuje styk s rodiči 
rozvedeného partnera a to tím více, čím je prokazatelnější vina tohoto partnera (jejich 
syna nebo dcery) na krachu manželství. Zletilé a dospělé děti si mohou tyto vztahy 
snadněji udržet. Stejně nebezpečným se může stát i sexuální chování mezi nevlast-
ním sourozenci. Nevlastní sourozenci nemají takové přirozené zábrany, jaké jsou mezi 
vlastní sourozenci. Jestliže denně musí sdílet společný domov a soukromí domova, je 
to o to větší nebezpečí.

Děti potřebuji dostatek času. Rozvodem se nutně zkracuje čas na děti. Rodič musí 
kromě starosti o dítě zastat fi nanční a ekonomické zajištění, všechny práce spojené 
s nutným chodem domácnosti. Jestliže má konečně rodič čas, pak je po zastání všech 
těchto úkolů nutně unavenější a možná i nervóznější. Více času musí takové děti trávit 
samy. Prarodiče mohou překonávat lépe chvíle samoty, ale také ne každé dítě musí 
nutně takové prarodiče mít. Samota není člověku vlastní, proto dítě nutně hledá spo-
lečnost. Nevedené mládežnické skupiny vrstevníků nebývají vždy dobrou náhradou sa-
moty. Společenství mládeže, které má své konkrétní zaměřením jako například sport, 
dramatická činnost, dobrovolnická pomocná činnost či zdravá náboženská společen-
ství mládeže, mohou velmi pomoci a mají i výchovný charakter pro dospívající mládež.

Taková společenství jsou i přirozeným prostředím pro seznamování v koedukační 
interakci. Předchází se tak i více náhodným seznamováním, které nebývají nejšťastněj-
ší. Zaměřené mládežnické skupiny, společenství jsou dobrým prostředím pro sebepo-
znání a poznání druhých. Nejčastějším doporučením rozvedených rodičů svým dětem 
pro partnerský život je dobrá znalost budoucího partnera. Jak a kde se mají budoucí 
manželé dobře poznat.? Mladí lidé prožívají svoji známost v umělém prostředí kin, 
parku, zábavných a nákupních zařízení, kde těžko mohou poznat povahu a stálost toho 
druhého. Právě zaměřená společenství mohou velice v potřebném poznávání pomoci.

Dnes se více setkáváme se skupinami mládeže, které nemají žádný cíl. Bezcílný je 
pak jejich život, mládí a trávení volného času. Z takové nudy a bezcílnosti se rodí mezi 
mladý lidmi kouření, užívání drog, promiskuitní chování a závislosti, kterých se mnozí 
nezbaví po celý život a vážně narušují partnerský vztah, pokud jej úplně nerozbijí.204 
Mladý člověk potřebuje náročnost a zásady, kterým je však někdo musí naučit. Nejsil-
nější výchovným prostředím je rodina. Jestliže se s etickými zásadami nesetkají děti 
a mládež v rodině, pak se už s nimi sotva setkají, jak ukazuje výzkum. Etické zásady 

204  Jak přiznává také Matoušek s Kroftovou viz.: MATOUŠEK O. – KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence, 2002. 

VLIV URSE BAUMANNA NA CHÁPANÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ A ETICKÝ PŘÍSTUP K ROZVODU | Petr Piler



106

Acta Missiologica | 2/2016 | Ročník 10 | Číslo 2 

se z rodiny musí šířit do společnosti. Oba soubory překvapivě zpochybňují společný 
život bez sňatku, jako dobré poznávací období před manželstvím. Nabourávají tak 
obecné společenské přesvědčení. Nesezdané soužití navíc dává jen málo záruk part-
nerovi. Kromě neetického jednání je to i neprávní stav a je to nejistým prostředím pro 
reprodukční úkol heterosexuálního páru. Překvapivě respondenti málo podporují úctu 
k sobě samému. Jen 0,5% odpovídajících považují za důležité vážit si sám sebe. Zase 
je to rodina, která má vytvářet prostředí vzájemné úcty, která rodí sebeúctu.

Vliv partnerského rozpadu na dospělé není ve svých důsledcích menší než vliv 
partnerského rozpadu na děti. Jsou to právě manželé, kterých se na prvním místě 
rozvod týká. Nejproblematičtější je to, co je největším a nejkrásnějším plodem he-
terosexuálního vztahu děti a jejich kontakt s nimi. Děti mohou mít jedním z mostů 
k prohloubení partnerské lásky. Po rozvodu se stávají děti více jablkem sváru. Někdy 
může být i ponižující, že rozhodnutí o tom, jak často a kdy může rodič vidět své dítě, 
vymezuje soud. Rozhodnutí o dětech po rozvodu bývá nejtěžším a nejproblematičtější 
rozhodnutím v souvislosti s rozvodem. Jaké možnosti má soud v takovém rozhodování, 
již bylo popsáno. Zde se velmi silně projevuje nejen právní rovina, ale psychologická 
rovina. Ta bývá velmi bolestná. Vlivem rozvodu může nastat i dvojí výchova. Jednotná 
výchova trestů a odměn, co se po dítěti chce a co se mu dovolí, je narušena. Vznikají 
tak i nové hádky a problematizování styku s potomkem. Vzdálenější rodič si kupuje dítě 
dárky, na které druhý rodič nemá.

Na jedné straně velká většina rozvedených partnerů tvrdí, že se jim ulevilo, na 
druhé straně přiznávají psychickou újmu. Dochází k tomu, že jsou lidé znovu na vzta-
hovém rozcestí. Po více nebo méně letech společného života s blízkým člověkem, se 
kterým mnoho sdíleli, se kterým vytvořili nejbližší heterosexuální vztah, jsou najednou 
sami. Investice do manželského partnerství jsou často nevyčíslitelné a najednou jsou 
znehodnoceny, jak dobře vysvětluje Klimeš.205 Většina rozvedených partnerů vstupuje 
do nového manželství nebo vytvoří nesezdané soužití s jiným partnerem. Do dalšího 
partnerství nutně musí vstupovat takový člověk se zraněními z bývalého partnerského 
vztahu a s jistou nedůvěrou v možnosti nového partnerského krachu, jak potvrzuje vý-
zkum. Manželství je prostředím blízkých vztahů, emoční, lidské a ekonomické podpory. 
Zvlášť neocenitelná je tato skutečnost v době nemoci, ztráty zaměstnání a ve stáří, 
jak znovu potvrzuje Klimeš.206 Jedním z velkých úkolů sociální práce bude rozvedený 
senior, který postrádá často veškerou tuto podporu. Dříve měl senior šanci, že se 
o něj postará někdo z rodiny. V situaci po rozvodu se o seniora bude muset postarat 
a připravit na smrt nějakým způsobem stát, prostřednictvím svých zařízení pro senio-
ry. Zde však není možné poskytnout takový osobní přístup, jaký by mohla poskytnout 
výhradně rodina.

Rozvod nutně přináší dělení majetku, a kde se dělí, zůstane méně. Společné hos-
podaření jistě přinese i větší majetek, než přínos výživného. Společné jmění po rozvo-
du se znovu rozhoduje soudně. Právě majetek je způsob, jak si alespoň trochu zahojit 
všestranné investice do již bývalého manželského partnerského vztahu. Není výjim-
kou, že se pak vede boj o každý hrneček či špulku nití, jak je možné vidět v soudních 
síních a advokátních kancelářích.

205  KLIMEŠ, J.: Partneři a rozchody, 2005. 
206  KLIMEŠ, J.: Partneři a rozchody, 2005. 
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Jsou skutečnosti, které dále musí rozvod přinášet, ale rozvádějící se manželé je neřeší 
a jimi se nezabývají. Jedná se o skutečnosti případného nesouhlasu dětí s rozvodem 
rodičů. Děti nemají prostředky a způsob, jak zabránit rozvodu rodičů, i když právě 
ony cítí největší vinu a prožívají největší výčitky svědomí. Právě děti někdy víc než 
dospělí hledají, kde ony zklamaly. Rozvedení manželé jen zanedbatelně málo hledají, 
kde je pravda, kdo a co vlastně stojí za rozvodem. Příčina rozvratu se nějak dohodne 
v advokátní kanceláři a u nejčastějšího, dohodnutého rozvodu se již neprezentuje 
v jednací síni. Málo se prožívá pocit jakéhosi sebeselhání, vina se vidí na tom druhém 
a tak se to často i prezentuje a to hlavně dětem.

Pořád je dnes ještě dost nerozvedených manželství, schopných příbuzných, kteří 
mohou takovým zkrachovalým manželstvím a hlavně pošramoceným dětem i do-
spělým pomoci. Většina rozvedených partnerů ještě dnes vyšla z úplných rodin, do 
kterých se nemálo jedinců po rozvodu vrací. Dědeček často musí nahradit, alespoň 
částečně otcovskou nebo mužskou roli svým vnoučatům. Jistě ji nikdy, už kvůli věku, 
nemůže zastat, tak jak by to vykonával řádný biologický a fungující otec. Jak to bude 
vypadat v další generaci, raději ani nedomýšlet. Úplná rodina je hlavním prostředím, 
kde se předávají etické hodnoty, podle respondentů. 

Podpora rodiny, je nakonec i podporou etiky. Budeme-li domýšlet všechny tyto sku-
tečnosti, pak podpora etických hodnot věrnost, odpouštění a úcty, znovu bude obnovo-
vat rodiny a rodina nejvíce přispívají k životní harmonii, přípravě na život a duševnímu 
zdraví. Tento logický postup by mohl přesvědčovat zodpovědné činitele a úřady.

Nejméně ceněnou vlastnosti pro partnerský vztah je statečnost. Příkaský ji de-
fi nuje, jako vytrvalost v překonávání překážek.207 Zvláště studium advokátních spisů 
prokázalo, že překážky se neřeší. Před nimi se utíká. Prožívá-li např. manželka rizikové 
těhotenství, narodí-li se dítě s kardiologickou vadou a musí mít zvláštní péči, která je 
spojena s nadstandardně vynaloženým časem, vyššími fi nančními výlohami a podob-
ně, pak je to důvod utéci do jiného partnerského vztahu. Toto lze nazvat neetickým 
jednáním.

Urs Baumann, jehož bádání a teorie se staly vodítkem výzkumu, spojil v etický, 
psychologický a teologický pohled v manželské a rozvodové problematice.

Společenské změny především na trhu práce velmi ovlivnily život heterosexuálního 
vztahu. Muž a žena dnes vstupují do manželství s jinými úmysly než jejich rodiče. Eko-
nomické zajištění, výchova dětí už nehrají takovou roli. Možná přehnaně je zdůrazněna 
emoční rovina a její uspokojení v manželském páru. Současnému manželství schází 
jasné rozhodnutí pro trvalý vztah, dostatečná vzájemná pomoc, otevřenost pro děti, 
vazba na předchozí generace a společenská podpora. Žena chce mít větší účast na 
společenském, veřejném a pracovním životě. Od muže se očekává větší angažovanost 
v oblasti výchovy dětí a větší pomoc v domácnosti. Staré manželské vzory a role muže 
a ženy v manželství nevyhovují. Nové příklady fungujícího manželského páru scházejí. 
V práci s rozvedenými poukazuje Baumann na trpělivost a pochopení.

207  PŘÍKASKÝ, J. V.: Učebnice základů etiky, 2000. 
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Závěrečné zhodnocení realizovaných výzkumních zjištění a následná doporučení 
pro praktickou aplikaci

Realizovaný výzkum prokázal, že:
●  většina dnešních rozvedených manželských partnerů, ještě pocházejí z úplných ro-

din, kde se prokazatelně uskutečňovala etická výchova;
●  úplná rodina je nositelkou etických hodnot u věřících z 87,8% a u nevěřících z 73,1%; 
●  nová generace manželských párů již nebude pocházet v tolika procentech z úplných 

rodin; 
●  bude ji scházet hlubší etická výchova a přinese to i komplikovanější psychologické 

důsledky; 
●  rodina je podřízena trhu práce a je považována za druhořadou, což budeme mít 

důsledky v populačním poklesu; 
●  rozvod není jen důsledkem nedostatečného osvojení morálních hodnot věrnosti, od-

puštění a úcty, ale je to důsledek nedostatečné podpory a přednostního postavení 
práce, konzumního požitku a sobectví; 

●  rozvod nepřináší primárně biopsychsociální a spirituální krizi, ale úlevu až druhotně 
nastupuje psychická ujma, která může být i dlouhodobá; 

●  nejčastějšími příčinami manželského rozvratu je osobnostní nezralost a manželská 
nevěra; 

●  fenomén rozvodu je fenomén modernity a rozvodost je ve skutečnosti na začátku.

Doporučení pro praktickou aplikaci vycházející z výzkumních zjištění:
●  vytvářet kurzy přípravy na manželský a partnerský život na půdě školy a v centrech 

pro volnočasové aktivity mládeže; 
●  prosazovat podobné kurzy ve veřejnoprávní televizi a ostatních médiích; 
●  na základě získaných poznatků vytvořit osnovy pro předmět etická výchova, který 

nemůže být zaměňován jen úzce se sexuální výchovou; 
●  pod vedením pedagogů volného času vytvářet aktivity a cílené skupiny, které by 

shromažďovali mladé lidi v jejich prostředí a kde by se mohli přirozeně seznamovat; 
●  vydávat menší knihy a brožůrky týkající se známosti a předmanželské přípravy; 
●  reklamním způsobem podporovat knihy, brožůrky a aktivity v programu prevence 

kriminality mládeže. 

Závěr
Každá životní zátěž má optimálně člověka posunout dál. Rozvod člověka neposunuje 

dopředu ani zpět, ale často jej staví do jakéhosi vzduchoprázdna. Není mnoho rozvodových 
případů, kdy si všichni oddechnou. Většinou se, a to i nečekaně, ocitnou v novém rozho-
dování. Jeden z rozvedených partnerů se musí odstěhovat, a rozhodnout se, co si má vzít 
s sebou. Mnozí by si nejraději vzali s sebou svého bývalého partnera. Mluví se někdy o tom, 
co kdo do domácnosti přinesl, případně kdo na co vydělal, za čí co bylo peníze, a podobně.

Vždy těžká je otázka dětí. Kdo si je kdy vezme? Kdo jim kdy věnoval čas a po kom vlastně 
děti jsou? Optimální by byla střídavá péče, kdy dítě je na jednom místě a jen rodiče mění 
prostředí. Rozvedení manželé by nejraději alespoň na chvíli omezili nebo přerušili komuni-
kaci, ale kvůli dětem by měla zůstat alespoň věcná komunikace.
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Další otázka je, co si má každý z partnerů počít sám se sebou. I ten, kdo žije s dítětem, 
nemá partnera, nemá rovný vztah. Jestliže např. syn nějak nahrazuje partnera, není to dob-
ré pro jeho vývoj a osobní zrání. Prázdné místo nejen v bytě, ale i v srdci zůstává. Zdaří-li se 
nové manželství, pak je to vítězství. Takové řešení však s sebou přináší jiné obtíže, přítom-
nost nevlastních sourozenců, nevlastního otce či matky. Jsou to přece jen děti toho druhého. 
Vyžaduje to velmi citlivou a moudrou komunikaci, která stojí někdy i velké úsilí a hodně 
moudrosti. Skloubit všechny nové vztahy a situace, chce čas a přijmout procesní řešení.

Přibývá žen, které po rozvodu dávají přednost životu v neúplné rodině. Žena žije pak 
sama se svým dítětem. Existují i svobodné matky, které se od začátku nechtějí provdat. Jsou 
raději nezávislé než mít všechny přednosti manželství.

Rozvod je proces a není rozvod jako rozvod. Jeden končí oboustrannou úlevou, po-
dáním ruky a dokonce celoživotním přátelstvím. Druhý, a těch je většina, končí celoživotním 
nepřátelstvím, do kterého jsou bezohledně zataženy i děti. Rozvodový návrh chápe druhá 
strana jako smrtelnou urážku. Pomsta a pavlačová pomluva se chápe jako normální. Žaluje 
se zaměstnavateli, úřadům, policii, přátelům, a podobně.

Rozvodu současně schází kultura i rituál. Při svatbě fungují nepsané zákony, koho 
zvát, jak se ke komu chovat, případně co prožívat. Rituál nám pomáhá opustit minulost 
a přimknout se k budoucnosti. Jak vidět minulost a jak vidět porozvodovou budoucnost 
může být plné pochybností a nejistot. Rozvod má opačné znaménko než svatba. Snad by 
se měli sejít společní přátelé rozvádějících se a vykonat něco symbolického. Asi by měli 
rozvedení manželé v přítomnosti společných přátel si podat ruku a symbolicky zakopat 
válečnou sekyru, nějaké dveře by se měly zavřít a nějaké otevřít.

Málo se hovoří o stáří rozvedených. Většinou se zkoumá chování a situace těsně po 
rozvodu. Žít ještě většinou trvá desítky roků a to není krátká doba jen pro spontánní přijí-
mání dneška. Ti, kteří zakotvili úspěšně v novém manželství, jsou na tom dobře. Zůstávají 
jiní, kteří už neměli odvahu hledat nového partnera, nebo tomu okolnosti nepřály. Samota 
bývá ještě tíživější. Svůj život pak dožívají v institucionální péči bez návštěv a blízkých lidí. 
Přibývá i suicidiálního jednání mezi seniory. Jestliže nemají naději na nějakou věčnost a tíží 
je stupňující se výčitky svědomí, pak se není čemu divit. Práce se seniory, kterých bude 
přibývat, by neměla zůstat na okraji, je potřeba jí dát náležitý akcent.

Co zdůraznit na úplný konec. Je třeba se neschovávat před problémem. Rozvedení 
spoluobčané budou všude. Žádné profesi ani místu se rozvody nevyhýbají. Všude jsou 
lidé a vztahy, o které je potřeba se starat a věnovat jim dostatek času a prostředků. Práce, 
bydliště, přátelé, se mohou měnit, děti odcházejí, ale partner je třeba, aby zůstal. Pak je 
to všechno nějak normální a logické. Jestliže manželé mohou spolu zestárnout, nezřídka 
krátce po sobě i umírají, to v časovém rozmezí i dnů nebo hodin. Na mnohé se dá zvyknout, 
mnohé se dá pochopit, ale nikdy to nebude rozvod. 

Mgr. Petr Piler PhD. SDB, je absolvent Zdravotně sociální fakulty, Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Je rovněž autorem publikace s názvem: Divorce as phenomenon 
of modernity: theory and research. (London: Edmund Press, 2010). Ve své odborné orien-
taci se zaměřuje především na témata z oblasti přípravy na manželství, manželských krizí 
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Abstrakt
Liturgia Pavla VI., ako forma ordinaria (riadna forma) a liturgia Pia V., (známa aj pod 
frekventovaným označením tridentská omša), ako forma extraordinaria (mimoriadna 
forma), sú dve rovnocenné formy rímskeho obradu. Majú nemálo odlišností, ale aj 
mnoho spoločných prvkov. Napriek tomu odborníci a bádatelia pôsobiaci v danej oblasti 
stále zaznamenávajú množstvo fanatických útokov zo strany zástancov tridentskej 
omše orientovaných proti liturgií Pavla VI. Príčinu tejto situácie môžeme vrátane 
osobného postoja jednotlivcov hľadať aj na úrovni odborného bádania, ktoré preukazuje 
nedostatočnú znalosť zložitého liturgického vývoja rímskej Cirkvi. Autor sa v článku 
zameriava na niektoré odlišnosti liturgie Pavla VI. v porovnaní so staršou formou rímskej 
liturgie a vysvetľuje genézu liturgického vývoja, ktorá podmienila vznik týchto odlišností. 
Poukazuje tiež na miestami nesprávnu argumentáciu kritikov a odporcov riadnej formy 
rímskeho obradu a jeden prípad, v ktorom s ich stanoviskom naopak súhlasí. Na základe 
tejto argumentácie predkladá aj vlastné kompromisné riešenie, ktoré by umožnilo 
zvýšenie kompatibility oboch foriem rímskej liturgie a dosiahnutie zmierenia nielen vo 
vnútri rímskej Cirkvi, ale aj v celom cirkevnom spoločenstve. 

Kľúčové slová: Liturgia Pavla VI. Liturgia Pia V. Confi teor. Indulgentiam. Offertorium. 

Abstract
Pope Paul VI.’s liturgy as forma ordinaria (ordinary form) and Pope Pius V.’s liturgy 
(widely referred to as the Tridentine Mass) as forma extraordinaria (extraordinary form) 
are two equal forms of the Roman Rite. There are many discrepancies but also many 
similarities between them. Despite this fact, experts and scientists involved in this area 
keep registering a number of fanatical attacks by advocates of the Tridentine Mass 
against the liturgies of Pope Paul VI.. The cause of this situation can lie in the personal 
attitudes of individuals and academic research with a lack of knowledge of the complex 
liturgical development of the Roman Church. The author of this article focuses on some 
of the differences between the liturgies of Pope Paul VI. and the older form of Roman 
liturgy and explains the genesis of liturgical development leading to the emergence 
of such differences. It also points to the partially wrong argumentation of critics and 
opponents of the ordinary form of the Roman Rite and one case where it agrees with 
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their view. Based on this reasoning, the study also presents its own compromise 
solution that would increase the compatibility of both forms of Roman liturgy and achieve 
reconciliation inside the Roman Church and the whole Christian community.

Keywords: Liturgy of Paul VI. Liturgy of Pius V. Confi teor. Indulgentiam. Offertorium. 

Úvod
Dve formy rímskeho obradu liturgia Pia V. a liturgia Pavla VI. majú mnoho spoločných, 

ale aj nemálo odlišných prvkov. V záujme úplného pochopenia problematiky a liturgického 
vývoja rímskej Cirkvi posledných dvoch tisícročí je potrebné podnikať parciálne exkurzy 
do sledovania jednotlivých detailov tohto vývoja. Jedným z takýchto významných detailov 
je aj stručné vysvetlenie rozdielneho prístupu k aktívnej účasti veriacich na liturgii v oboch 
formách rímskeho obradu, s dôrazom na prejav pri úkone kajúcnosti a obetovaní. Práve 
v uvedených dôrazoch môžeme pri podrobnejšom skúmaní nájsť niekoľko zaujímavých 
aspektov relevantných pre ďalšie bádania v oblasti liturgickej obnovy. 

Stručný pohľad na liturgický vývoj úkonu kajúcnosti
Úkon kajúcnosti v liturgií Pavla VI. je do značnej miery odlišný od úkonu kajúcnosti li-

turgie Pia V. Neprekvapuje teda, že aj tento úkon – podobne ako mnohé iné úkony liturgie 
Pavla VI. – podrobuje tvrdej kritike Ottavianiho intervencia208, na ktorú sa unisono odvolávajú 
v podstate všetci kritici liturgickej obnovy, konanej v pokoncilovom období.

V zmienenom období pred realizáciou liturgickej obnovy Katolícka cirkev Západu za-
stávala názor, že mnohé veci v Cirkvi sú nemenné, pretože sú tak zadefi nované údajne už 
od obdobia pôsobenia apoštolov. Tento postoj Cirkvi sa taktiež vzťahoval k jej liturgické-
mu vývoju. Potvrdzuje to napríklad Ottavianiho intervencia, ktorá na základe preskúmania 
Apoštolskej konštitúcie Missale romanum dokladá údaj, že misál zavedený Piom V. dňa 13. 
júla 1570, z veľkej časti pochádza už z obdobia Gregora Veľkého a z ešte omnoho starších 
dôb.209 Možno sa preto domnievať, že Katolícka cirkev Západu zotrvávala pri tomto svojom 
postoji aj na základe preskúmania dokumentov týkajúcich sa dejín jej liturgického vývoja. 
Základ potridentského misála podľa tohto bádania Cirkvi pochádza ešte z obdobia pôso-
benia apoštolov a len s malými obmenami sa vyvinul do podoby, v ktorej ho prevzal misál 
Pia V. v roku 1570. Podrobnejšie bádanie v oblasti historických prameňov však tento názor 
Cirkvi vyvracia. Jeden z dôležitých historických dôkazov môžeme nájsť napríklad u pro-
fesora Gabriela Ragana, ktorý predkladá skúmaním historických Cirkevných dokumentov 
podložené nasledovné argumentácie. 

Z nariadenia Tridentského koncilu boli vydané jednotné liturgické knihy, ktoré odstrá-
nili značnú roztrieštenosť liturgie z obdobia stredoveku. Po konaní Tridentského koncilu 
a v čase zavedenia potridentského misála však absentovala orientácia na starokresťanské 
liturgické pramene. Preto aj úsilie pápeža Pia V.– vyjadrené tiež prostredníctvom buly Quo 
primum tempore – deklarovať snahu o návrat k liturgii prvých storočí kresťanstva a priblíže-

208  OTTAVIANI A. – BACCI, A.: Stručný kritický rozbor nového mešního řádu, 1969. Nová liturgie, In Te Deum, 
5/2009. [online]. [cit. 11. január 2016]. Dostupné na internete: http://www.tedeum.cz/5_2009/kriticky_
rozbor_nom_052009.htm. 

209  OTTAVIANI A. – BACCI, A.: Stručný kritický rozbor nového mešního řádu, 1969. Nová liturgie, In Te Deum, 
5/2009. [online]. [cit. 11. január 2016]. Do¬stupné na internete: http://www.tedeum.cz/5_2009/kriticky_
rozbor_nom_052009.htm . 
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nie sa k takej forme liturgie, aká bola v Ríme v období od 5. až 6. storočia210, nebolo možné 
aplikovať do liturgickej praxe. V tomto období totiž neboli známe mnohé dokumenty o vývoji 
liturgie siahajúce až do najstarších čias ranokresťanskej Cirkvi. Tie sa podarilo nájsť v kniž-
niciach až omnoho neskôr. Takže Katolíckej cirkvi chýbal ucelený prehľad o vývoji liturgie. 
Na základe toho vychádzala z predpokladu, že mnohé veci sú nemenné...ustanovené už od 
obdobia pôsobenia apoštolov. Pritom však išlo o pôvodnú rímsku liturgiu, ktorá bola značne 
doplnená galikánskymi vsuvkami. Z dôvodu tohto mylného predpokladu sa základom po-
tridentského Rímskeho misála stal Alkvinov sakramentár pochádzajúci z 9. storočia, ktorý 
Katolícka cirkev v čase jeho zavedenia pokladala za pôvodnú rímsku liturgiu. Základom po-
tridentského Rímskeho misála sa mal naopak stať originálny rímsky obrad, čo však odhalili 
až neskoršie bádania, uzatvára Ragan.211

Potridentský misál Pia V. z roku 1570 obsahoval niektoré špeciálne prvky, ktoré do 
pôvodnej rímskej liturgie nepatrili. Na druhej strane však zrušil niektoré špeciálne prvky 
pôvodnej tradície rímskej liturgie. Medzi ne po stáročia patrilo napríklad aj tropovanie.212 Za 
obzvlášť nešťastnú udalosť však možno pokladať absentovanie spoločných aktivít veriacich 
pri liturgii ešte pred zavedením misála Pia V., ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej 
rímskej liturgie. Išlo napríklad o spoločnú modlitbu, či prinášanie obetných darov. Takto 
sa všetky aktivity preniesli na kňaza a jemu prisluhujúcich a veriaci sa stali len pasívnymi 
účastníkmi liturgie. Dôsledkom bolo klerikalizované slávenie liturgie, ktoré sa stalo do istej 
miery vzdialené od veriacich. 

Medzi špeciálne prvky, ktoré nepatrili k pôvodnej  rímskej liturgii, patrí aj Confi teor – úkon 
kajúcnosti. Jeho pôvodné motívy pochádzajú z Amienského sakramentára a v rímskej litur-
gii sa ujal až v 11. storočí. Nebol dokonca ani súčasťou svätej omše, recitoval ho len kňaz 
spolu s prisluhujúcimi počas prípravy na svätú omšu v sakristii. Až neskôr sa stal súčasťou 
svätej omše v podobe modlitieb pri stupňoch oltára. Rozvinul sa vo viacerých formách. Misál 
Pia V. zjednotil a zadefi noval jeho text, ktorý sa aplikoval až do konania liturgickej obnovy 
v pokoncilovom období. 

V potridentskom misáli sa Confi teor modlil najprv kňaz za seba samého a vzápätí Confi -
teor recitovali miništranti v mene ostatných veriacich. Až do roku 1960 sa Confi teor opakoval 
v omši ešte raz. Recitoval ho miništrant pred svätým prijímaním veriacich.213 

Confi teor sa teda počas jednej omše opakoval až trikrát. V roku 1960 však pápež Ján 
XXIII. uskutočnil niekoľko liturgických zmien, medzi ktorými bolo aj vynechanie Confi teor 
pred svätým prijímaním.214 Tým sa liturgia Pia V. s označením aj tridentská omša o niečo 
skrátila, napriek tomu však aj naďalej zostávala nadmerne komplikovaná a zdĺhavá. Čo je do 
určitej miery spôsobené tým, že sa v nej dvakrát a niekedy aj viackrát opakuje veľa prvkov. 

210  Pre podrobnejšie informácie pozri: PIUS V.: Quo primum tempore, 1570. „ad pristinam... sanctorum Patrum 
ac ritum,“.

211  Pre podrobnejšie informácie pozri: RAGAN, G.: Liturgické hnutie na Slovensku, s. 13 – 14; Podrobnosťami 
o pôvode potridentského misála Pia V., ako aj ďalšími diskutabilnými argumentáciami Ottaviavianiho inter-
vencie sa zaoberá napríklad aj článok: DUČÁK, K.: Svätá omša podľa Misála Pavla VI. Vysvetlenie niektorých 
sporných momentov v  polemike s tridentistami, In Duchovný Pastier, roč. 97, č. 4, 2016. ISSN 0139-861X.

212  Tropovanie alebo (tropus) znamená obohatenie omšového spevu o nejaký úvod alebo intermezzo s vlast-
ným textom a melódiou. Do liturgie sa dostal už v období stredoveku. 

213  Predtým ako začali veriaci pristupovať k svätému prijímaniu.; MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 25 – 27. 
214  CABAN, P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 138. 

ANALÝZA PROBLEMATIKY CONFITEOR,  INDULGENTIAM A OFFERTORIUM V DVOCH FORMÁCH RÍMSKEHO OBRADU | Karol Dučák



114

Acta Missiologica | 2/2016 | Ročník 10 | Číslo 2 

Vychádza to z jej charakteru príznačného pre obdobie stredoveku, ktorý rád rozmnožoval 
a kumuloval znaky a modlitby. Zodpovedalo to kvetnatému spôsobu vyjadrovania človeka 
žijúceho v tomto období. Zároveň však platilo, že vyššia kvantita (v tomto prípade v podobe 
neprimeraného predlžovania liturgie) nemusí nevyhnutne znamenať aj jej vyššiu kvalitu. 

Omša Pavla VI. možno aj pre uvedené dôvody prevzala stručnejší a výstižnejší spôsob 
vyjadrovania, markantný pre rozvinutú spoločnosť 20. storočia. Pri tejto liturgickej obnove sa 
opierala aj o koncilovú liturgickú konštitúciu Sacrosanctum concilium – O posvätnej liturgií. 
Podľa tejto konštitúcie sa má v omšovom poriadku vynechať to, čo sa v priebehu liturgické-
ho vývoja v liturgii zdvojilo, prípadne sa k nej menej vhodne pridalo. Omšový poriadok sa 
má prepracovať tak, aby jasnejšie vynikol vlastný zmysel jednotlivých častí a ich vzájomná 
súvislosť. Cieľom týchto zmien bolo veriacim uľahčiť ich nábožnú a činnú účasť v liturgii.215

Tieto zmeny v liturgii Pavla VI. sa dotkli aj Confi teor. V porovnaní so staršou formuláciou 
Confi teor, „že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami...“ liturgia Pavla VI. toto 
znenie rozšírila o významný prvok: „že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami 
a zanedbávaním dobrého...“ Ide o veľmi dôležitý pokrok, ktorý táto obnova liturgie priniesla, 
pretože mnohí kňazi a veriaci neraz hrešia práve zanedbávaním aktívneho konania dobra, 
teda svojou vlažnosťou, ľahostajnosťou, pasivitou v záležitostiach kresťanskej viery. 

Liturgická obnova Pavla VI. odstraňuje aj ďalší závažný nedostatok histórie liturgického 
vývoja Cirkvi, ktorý prevzala aj liturgia Pia V. a tým bola pasívna účasť veriacich na svätej 
omši. Mnohí veriaci vôbec nevedeli, že miništranti odriekajú Confi teor aj v ich mene. Úsilie 
umožniť aktívnu účasť veriacich na liturgii bolo v Rímskokatolíckej cirkvi obhajované už pred 
uskutočnením Tridentského koncilu, počas jeho trvania a aj po jeho ukončení. Konkrétnu 
podobu však nadobudlo až na Druhom vatikánskom koncile. 

Odôvodnenia umožnenia aktívnej účasti veriacich na liturgii boli Druhým vatikánskym 
koncilom zadefi nované napríklad v Konštitúcií Sacrosanctum concilium. Táto Konštitúcia 
povoláva k činnej účasti na liturgii slovami: „Pri liturgických úkonoch nech každý, tak ce-
lebrant, ako aj veriaci, koná len to a všetko to, čo prináleží jeho funkcii podľa povahy vecí 
a liturgických pravidiel.“216 A na inom mieste konštitúcie nachádzame, že „sa Cirkev veľmi 
stará o to, aby v Krista veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery akoby cudzí a nemí 
pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a tak sa na posvät-
nom úkone zúčastňovali vedome, nábožne a činne...“217 Praktické uplatnenie tohto článku 
konštitúcie umožnila omša Pavla VI. Všeobecné smernice Rímskeho misála (VSRM) v tejto 
súvislosti uvádzajú, že „pod pojmom ,omša za účasti ľudu´ sa rozumie omša, ktorá sa slávi 
za aktívnej účasti veriacich.“218

Jedným z ďalších prejavov úsilia o aktívne zapojenie veriacich do liturgie je aj Confi teor 
v liturgii Pavla VI. ako úkon kajúcnosti celého spoločenstva veriacich. Modlia sa ho nahlas 
všetci prítomní v sprievode  kňaza, ktorí sa vyznávajú zo svojej nehodnosti pred zrakom 
Boha a prosia o odpustenie. Confi teor sa tak v liturgii Pavla VI. stáva – a to je mimoriadne 
dôležité – prvkom aktívneho spolupôsobenia veriacich na liturgii. Jeho cieľom je zabezpečiť 
veriacim požadované podmienky aktívnej účasti na liturgii slova a na liturgii Eucharistie.

215  Konštitúcia Sacrosanctum concilium, 50.
216  Konštitúcia Sacrosanctum concilium, 28.
217  Konštitúcia Sacrosanctum concilium, 48. 
218 VŠEOBECNÉ SMERNICE RÍMSKEHO MISÁLA, 115.
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Úkon kajúcnosti v liturgii Pavla VI., má v porovnaní s jeho starším znením v liturgii Pia V., 
mnoho preukázateľných pozitívnych prvkov. V záujme objektivity je však potrebné poukázať 
aj na isté negatíva. Je potrebné si uvedomiť, že misál Pavla VI. je nevyhnutné naliehavo 
obnoviť. Cieľ tejto obnovy by mal upozorniť na skutočnosť, že napriek mnohým prínosným 
prvkom, ktoré liturgia Pavla VI. zaviedla v porovnaní s jej staršou formou v liturgii Pia V., 
dokáže byť nová liturgia kontinuálna so starou liturgiou, a to bez nedorozumení a konfl iktov.

Táto obnova misála Pavla VI. napríklad priamo súvisí aj s úkonom kajúcnosti a obeto-
vaním v liturgií. V prípade praktickej aplikácie si to môžeme predstaviť nasledovne: úkon 
kajúcnosti a obetovanie v liturgií by mali byť spoločne – to znamená ich nové znenie v misáli 
Pavla VI. a ich staršie znenie v misáli Pia V., vložené do tohto obnoveného misála. 

V súvislosti s obnovou misálu Pavla VI. je taktiež potrebné pokračovať a podpo-
rovať tzv. „reformu liturgickej obnovy“ podobným spôsobom, ako sa o to usiluje naprí-
klad kardinál Roberto Sarah, prefekt Kongregácie pre Bohoslužbu a poriadok sviatostí.219

Rozbor úkonu kajúcnosti v misáli Pavla VI.
Úkon kajúcnosti má v misáli Pavla VI. tri rôzne formy, z ktorých jedna v sebe už zahŕňa 

aj Kýrie nasledujúce po úkone kajúcnosti (modlitba vzývania Pane, zmiluj sa). 
Prvou a zároveň najviac používanou formou úkonu kajúcnosti v Katolíckej cirkvi aj v sú-

časnom období je tradičná verzia so skrátenou formuláciou Confi teor prevzatou z liturgie 
Pia V., pri ktorej sa Kýrie vynecháva. 

Po tejto forme nasledujú ďalšie dve, ktoré nachádzame len v novom misáli Pavla VI. 
Druhá forma úkonu kajúcnosti má kratšiu podobu, ktorá obsahuje dve dvojité zvolania 

o Božie milosrdenstvo a tretia forma nahrádza Kýrie. Postupne sa v stručnosti pozrieme na 
špecifi ká každej z týchto foriem. 

Prvá forma úkonu kajúcnosti Confi teor je koncipovaná do štyroch základných častí: 

1.  Výzva na vyznanie hriechov. Prednáša ju celebrant svätej omše. V latinskom vydaní mi-
sála môžeme nájsť jen jednu formuláciu tejto výzvy, jednotlivé národné misály ich však 
obsahujú viacero. Napríklad v talianskom misáli nachádzame okrem pôvodnej latinskej 
formulácie ďalšie formulácie výzvy na vyznanie hriechov k trom rozdielnym formám úkonu 
kajúcnosti a český misál obsahuje tri osobité výzvy. V prípade slovenského misálu sú to 
okrem pôvodného latinského prekladu ešte tri iné výzvy, no kňaz si môže výzvu na úkon 
kajúcnosti zostaviť aj sám, najmä s ohľadom na uvedenie do omše konkrétneho dňa.220

2.  Chvíľa ticha. Po výzve na vyznanie hriechov nasleduje chvíľa ticha, ktorá pomáha vhĺbiť 
sa do seba a oľutovať hriechy. Tým sa spoločné vyznanie stáva osobným úkonom. Ticho 
je liturgickým úkonom, nie prerušením liturgie.

3.  Vyznanie viny. V liturgii Pia V. bola v porovnaní s novým misálom Pavla VI. iba jedna 
formulácia Confi teor, „že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami..“ 

219  Pre podrobnejšie informácie pozri: SARAH, R.: Cardinal Sarah: „Nová liturgia musí byť v kontinuite so starou“. 
Ako treba obnoviť misál Pavla VI.? In L‘Osservatore Romano, June 12, 2015, dostupné aj na internete: http://
www.lifenews.sk/content/cardinal-sarah-%E2%80%9Enov%C3%A1-liturgia-mus%C3%AD-by%C5%A5-v-
kontinuite-so-starou%E2%80%9C-ako-treba-obnovi%C5%A5-mis%C3%A1l-pavla

220  MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 26. 
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4.  Modlitba za odpustenie. Na záver modlitby kňaz prosí Pána Boha o odpustenie hriechov. 
Pri všetkých troch formuláciách vyznania má modlitba za odpustenie rovnaké znenie: 
„Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do 
života večného.“

V súvislosti s verziou  Confi teor zavedenou v omši Pavla VI. je potrebné mať na zreteli 
výhradu Ottavianiho intervencie a vážne sa ňou zaoberať. Zmienená výhrada poukazuje 
na to, že pri tejto forme  Confi teor nie sú osobitne spomenutí sv. Michal archanjel, sv. Ján 
Krstiteľ, ako aj svätí apoštoli Peter a Pavol. 

Na porovnanie, v tridentskej omši má posledná veta v Confi teor nasledovné znenie: 
„Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, svätého Michala Archanjela, svätého Jána 
Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, všetkých svätých a vás, bratia, orodujte za mňa 
u Pána, Boha nášho.“

V Misáli Pavla VI. je naopak táto formulácia skrátená do podoby: „Preto prosím blaho-
slavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za 
mňa k Pánu, Bohu nášmu.“

Táto formulácia zahŕňa všetkých anjelov a svätých, aj keď osobitne nie je uvedený ani 
jeden z nich. Ak totiž prosíme o orodovanie všetkých svätých, je zrejmé, že medzi všetkých 
svätých patria aj svätí apoštoli Peter a Pavol. A ak prosíme o modlitby všetkých anjelov, 
máme na mysli aj svätého Michala Archanjela, ktorému patrí popredné miesto medzi všet-
kými anjelmi. Navyše je tu výrazné pozitívum, pretože v liturgii Pavla VI. vzývame všetkých 
anjelov, kým v liturgii Pia V. vzývame len svätého Michala archanjela. Na druhej strane 
však neexistuje nijaký kardinálny teologický problém, ktorý by bránil uvádzať v poslednej 
vete úkonu kajúcnosti menovite aj svätých apoštolov Petra a Pavla, ako aj svätého Michala 
archanjela. Adresná prosba zameraná na konkrétneho svätca, predovšetkým na archanjela 
Michala, patróna Katolíckej cirkvi je dokonca omnoho účinnejšia.

Preto autor článku vypracoval návrh kompromisnej formy poslednej vety vyznania viny, 
ktorý je syntézou oboch vyznaní. Mohol by znieť takto: „Preto prosím blahoslavenú Máriu 
vždy Pannu, svätého Michala Archanjela a všetkých anjelov, svätého Jána Krstiteľa, svätých 
apoštolov Petra a Pavla, ako aj všetkých svätých, a vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa 
k Pánu, Bohu nášmu.“ Tento kompromisný návrh bude autorom článku predložený prísluš-
ným liturgickým komisiám na podrobnejšie preskúmanie.

Druhá forma úkonu kajúcnosti obsahuje dve dvojité zvolania o Božie milosrdenstvo.
Nachádzame ich v úvode vyznania, ktoré prednáša kňaz slovami: „Zmiluj sa nad nami, 
Pane.“ a pred záverečnými slovami veriacich, keď kňaz prednesie slová: „Ukáž nám, Pane, 
svoje milosrdenstvo.“ Túto formu úkonu kajúcnosti vzývajúcu Božie milosrdenstvo, preto nie 
je vhodné aplikovať napríklad v období, ktoré kladie dôraz na tzv. kajúce obrady, dni, alebo 
v Pôstnom období.

Tretia forma úkonu kajúcnosti nahrádza Kýrie v zmysle kombinácie Kýrie s troma predik-
tátmi o Kristovi, ktoré sú vzývaniami. V latinskom misáli (v dodatku) nachádzame len jeden 
text, ktorý je exemplatívny, pretože rubrika, ktorá ho predchádza, hovorí, že možno použiť aj 
iné vzývania. Vzývania môže predniesť kňaz alebo iný vhodný prisluhujúci. Výzvu a prosbu 
o odpustenie však môže predniesť len kňaz.
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V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma úkonmi kajúcnosti, ktoré kladú dôraz na nedo-
konalosti a hriechy človeka má táto forma upozorniť na Kristovo dielo vykonané z lásky pre 
človeka.

Obsahuje tri kompozičné zložky: 

1.  Tropy, kladú do popredia Kristovo spasiteľné dielo.221 V biblických textoch môžeme nájsť 
napríklad tieto tropy, zodpovedajúce úkonu kajúcnosti: Ježiš bol poslaný uzdraviť skrú-
šených srdcom (porov. Lk 4, 18 n. a Iz 61, 1–2), Ježiš prišiel volať hriešnikov (Mt 9, 13), 
Ježiš sa za nás prihovára u Otca (porov. Jn 16, 26) a mnohé ďalšie. 

2.  Vzývania sa vzťahujú výlučne na osobu Ježiša Krista, nie sú adresované Bohu Otcovi 
ani Duchu Svätému. Je to z toho dôvodu, že Kýrie v pôvodnom znení neboli trojičným 
vzývaním.

3.  Po tropoch vždy nasleduje prosba o milosrdenstvo opakovaná veriacimi.
Táto forma úkonu kajúcnosti vďaka svojej štruktúre umožňuje väčšiu kreativitu a pri-

spôsobenie slávenia liturgie vzhľadom na konkrétne liturgické obdobie. Otvára rozsiahlejší 
priestor na možnosť refl ektovania liturgie príslušného dňa už z čítania v samotnom úkone 
kajúcnosti. V národných misáloch vrátane slovenského, je už vypracovaných niekoľko tex-
tov tejto formy, a to aj na jednotlivé obdobia v liturgickom roku. 

Spoločne s tradičným Kýrie bola rozšírená najmä v období stredoveku od 9. do 16. 
storočia. Bohatosť tropov s Kýrie bola chválou a oslavou Krista so vzývaním milosrdenstva 
pre veriacich.222

Tridentský misál však tropovanie z liturgie úplne vylúčil. Túto tradíciu s pôvodom  v rím-
skej liturgii opakovane aplikovala do liturgickej praxe až liturgická reforma v pokoncilovom 
období. 

Zmienené formy úkonu kajúcnosti je v liturgickom slávení v niektorých prípadoch možné 
nahradiť. Napríklad počas nedeľných omší prostredníctvom obradu Asperges. Tento obrad 
je charakteristický požehnávaním vody a následným pokropením veriacich. 

Pápež Lev IV. (847–855) vydal nariadenie vykonávať tento obrad každú nedeľu pred 
začiatkom svätej omše. Tradícia svätenia vody v Cirkvi však vznikla v omnoho staršom ob-
dobí. Podľa apokryfov Petrove aktá a Tomášove aktá sa voda určená na kropenie a na pitie 
svätila už v 2. storočí. Z dekrétu nesprávne pripisovaného pápežovi Alexandrovi I. (107–116), 
ktorý však v skutočnosti pochádza pravdepodobne z obdobia 5. storočia sa dozvedáme 
o zmiešavaní soli s vodou podľa príkladu proroka Elizea. Svätenou vodou sa kropili príbytky. 
Zo stredoveku pochádzajú rôzne teologické vysvetlenia tohto obradu. Má byť pripomienkou 
krstu, resp. Kristovej vykupiteľskej krvi, ktorou sa kropia veriaci223, prípadne symbolom očis-
tenia od akejkoľvek poškvrny hriechu. 

221  Tropovalo sa predovšetkým vzývanie Kýrie, Glória, Sanctus a Agnus Dei, a tiež Ite missa est. Pred introit sa 
s obľubou predsúvala úvodná sloha. Graduale, O� ertorium a Communio bolo básnicky rozšírené. Epištoly 
a niekedy i evanjelium boli v sviatočných dňoch tropované rôznymi doplnkami... Aj chórová modlitba pozna-
la tropy, predovšetkým u veľkých responzórií matutina a u antifón.

 (BERGER, R.: Liturgický slovník, s. 511 – 512).
222  MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 28. 
223 Analógia s hebrejským zvykom pokropenia krvou baránka. 
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V porovnaní s liturgiou Pia V. je tento obrad v novom misáli Pavla VI. zjednodušený. 
V misáli Pavla VI. sa koná na začiatku svätej omše po prežehnaní a pozdrave. Stal sa 
riadnym liturgickým úkonom, ktorý nahrádza úkon kajúcnosti i Kýrie. Veľkou prednosťou 
obnoveného Asperges je jeho včlenenie taktiež do súčasných úvodných obradov nedeľnej 
liturgie, pri príležitosti slávenia veľkého Cirkevného sviatku práve v nedeľu. Po skončení toh-
to obradu nasleduje modlitba Glória (v prípade, že je to k príslušnému sviatku predpísané) 
alebo modlitba dňa.224

Indulgentiam
Po úkone kajúcnosti sa v omši Pavla VI. vynecháva Indulgentiam – prosba o milosr-

denstvo, aby nevznikal mylný dojem, že ide o sviatostné rozhrešenie. V liturgii Pia V. sa 
táto formulácia odriekala ako pozostatok stredovekých apológií. Príčinu môžeme hľadať 
v začiatočnom vývoji kresťanstva, v ktorom teológia sviatosti pokánia nebola ešte naplno 
rozvinutá a tento nedostatok do istej miery suplovali apológie. Boli to modlitby, v ktorých sa 
kňazi aj veriaci obžalúvali z hriešnosti a nehodnosti. K rozkvetu apológií došlo v 9. až 11. 
storočí. Do rímskej liturgie boli modlitby podobného znenia vkladané najmä na franskom 
území. Princíp apológií neskôr prevzali aj východné cirkvi.225 V karolínskej epoche (8. až 9. 
storočie) sa predovšetkým v nemecky hovoriacich územiach vyvinulo verejné vyznanie hrie-
chov. Bol to typ Offene Schuld (v doslovnom preklade: otvorená vina). Po krátkom vyznaní 
viery nasledovala spovedná formulácia podobná Confi teor, rozšírená o vymenovanie oblastí 
prehreškov a v jej závere bol akt ľútosti a prosba o odpustenie. Nasledovala modlitba kňa-
za – vyprosovanie odpustenia starými rozhrešujúcimi slovami Misereatur a Indulgentiam 
(Zmiluj sa a Odpusť).226

Apológie sa začali z liturgie vytrácať v dôsledku stredovekého rozvoja spovednej praxe 
a vyjasnenia teologických otázok týkajúcich sa absolúcie. Apológia v podobe Confi teor sa 
zachovala v rímskej liturgii, avšak v neskorom stredoveku došlo k jej úplnej premene. Dlhé 
vymenovanie hriechov bolo z neho odstránené, naopak pribudol zoznam svätých.227

Úkon kajúcnosti konaný na začiatku omše má neustále veľký význam, hoci pri ňom ne-
dochádza k sviatostnému rozhrešeniu. Na druhej strane pri vzbudení si hlbokej a úprimnej 
ľútosti naozaj umožňuje očistiť sa od hriechov, pretože nám pomáha aj prosba Božieho 
služobníka – kňaza, o odpustenie hriechov. Pri ťažkých hriechoch však nemožno pristúpiť 
k svätému prijímaniu, – aj keď prostredníctvom dokonalej ľútosti môžeme získať posväcu-
júcu milosť a odpustenie, – pretože v tomto prípade sme viazaní povinnosťou sviatostného 
zmierenia.228 

V tejto súvislosti je však žiaduce doplniť, že v princípe je možné získať rozhrešenie aj bez 
osobného vyznania hriechov. Ide o veľmi výnimočné prípady, v ktorých sa udeľuje takzvaná 
generálna absolúcia. Možno ju udeliť predovšetkým vtedy, keď sú masy veriacich vysta-
vené hrozbe akútneho nebezpečenstva smrti napríklad v prípadoch vojen, či hromadných 

224  MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 30. 
225  BERGER, R.: Liturgický slovník, s. 55. 
226  BERGER, R.: Liturgický slovník, s. 547. 
227  BERGER, R.: Liturgický slovník, s. 55. 
228  MALÝ, V.: Slávenie svätej omše, s. 25 – 26. 
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katastrof v rôznych podobách. Ďalej aj v prípade nadmerného počtu veriacich, keď nie je 
k dispozícii dostatok spovedníkov, ktorí by vypočuli jednotlivé spovede. V týchto zmienených 
prípadoch sú veriaci bez vlastnej viny pripravení o milosť sviatosti zmierenia a Eucharistie.229 

V širšom zmysle (o absolúciach bez sviatostnej povahy) sa týmto termínom označujú 
aj rôzne druhy pápežského požehnania (predovšetkým požehnania umierajúcim a určité 
absolúcie v rámci rehoľného života starých rádov – určené i členom ich tretích rádov.)230 
Generálne absolúcie však nemožno udeliť vždy a všade a nie je prípustné zneužívať ich. 

Misál Pavla VI. v bežných omšiach Indulgentiam vynecháva aby bolo zreteľne rozlíšené, 
že nejde o absolúciu.

Offertorium
Odporcovia omše Pavla VI. veľmi často spochybňujú offertorium – obetovanie prí-

tomné v riadnej forme rímskej liturgie. K týmto kritikom patril aj arcibiskup Lefèbvre, ktorý 
v jednom rozhovore okrem iného uvádza: „Nové modlitby Offertoria nevyjadrujú katolícke 
poňatie obety... Tridentská omša napríklad prednášala k Bohu túto modlitbu: ,Prijmi, svä-
tý Otče, všemohúci večný Bože, túto nepoškvrnenú obetu, ktorú ja, nehodný sluha tvoj, 
prinášam tebe, Bohu svojmu živému a pravému, za nespočetné hriechy, urážky a nedba-
losti svoje...’ Nová omša hovorí: ,Obetujeme ti chlieb života...’ Nie je tu žiadna zmienka 
o obetovaní alebo obeti.“231

Zdá sa byť neuveriteľné, že ani taká veľká osobnosť Katolíckej cirkvi, akou arcibiskup 
Lefèbvre nepochybne bol nepochopila základný princíp obetovania. Ako uvádza veľký te-
ológ 20. storočia Josef Ratzinger, v súčasnosti emeritný pápež Benedikt XVI., postačí aj 
skromná znalosť malého katechizmu na rozpoznanie skutočnosti, že myšlienka obeti ne-
mala nikdy svoje miesto v obetovaní, ale až v eucharistickej modlitbe, v kánone. Ako ďalej 
uvádza Ratzinger, Bohu neobetujeme to či ono: novosťou Eucharistie je prítomnosť Kristo-
vej obeti. Preto sa obeť uskutočňuje tam, kde zaznieva Jeho slovo, slovo o Slove, v ktorom 
premenil svoju smrť na skutok slova a lásky, aby sme tým, že ho smieme prijať boli uvedení 
do jeho lásky, do trojičnej lásky, v ktorej sa Kristus večné Slovo vydáva svojmu Otcovi. Tam, 
kde zaznieva „toto“ slovo o Slove, tam, kde sa naše dary stávajú Kristovým darom, v ktorom 
sa dáva on sám, tam je obeť, ktorá je podstatou Eucharistie už od jej ustanovenia.232 

Môžeme sa mnohokrát stretnúť s tým, že výrazy, ktorými v súčasnosti je (a bolo aj v mi-
nulosti) nazývané obetovanie prítomné v liturgií, má v skutočnosti iný význam. 

Už od starozákonných dôb bolo potrebné najprv pripraviť obetné dary a až potom bolo 
možné začať obetu. Ratzinger k stále prebiehajúcej diskusii odborníkov pôsobiacich v ob-
lasti liturgie na túto tému uvádza nasledovné vyjadrenie: nemecký výraz pre obetovanie 
(Opferung) pochádza z latinského výrazu oferre, alebo ešte pravdepodobnejšie z výrazu 
operare. Oferre neznamená obetovať (to v latinskom jazyku povieme ako immolare), ale 
priniesť, pripraviť, dať k dispozícii. Výraz offerari teda znamená pôsobiť a v súvislosti s Eu-
charistickou obetou tiež znamená pripravovať. Tento výraz mal vystihnúť skutočnosť, že sa 

229  Pre udelenie týchto generálnych absolúcií je v Cirkvi zavedený aj špeciálny obrad.
230  BERGER, R.: Liturgický slovník, s. 36.
231  Potlačený rozhovor s arcibiskupem Marcelem Lefebvrem – 1. část (1978), In REX! [online].[cit. 11. január 2016]. 

Dostupné na internete: http://rexcz.blogspot.sk/2015/03/potlaceny-rozhovor-s-arcibiskupem.html 
232  KRIVDA, A.: Obnovený omšový poriadok a národný jazyk v liturgii, s. 129 – 130. 
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musel pripraviť eucharistický oltár a z tohto dôvodu zostal výraz offerari zaužívaný. Jeho 
použitie však znamená, že sa muselo urobiť veľa pre to, aby tieto dary, chlieb a víno boli pri 
Eucharistii náležitým spôsobom k dispozícii.233

Offertorium v misáli Pia V., podľa ktorého sa dodnes slávi tridentská svätá omša nemá 
svoj pôvod v rímskej liturgii. Tridentskí odborníci pôsobiaci v oblasti liturgie už pred kona-
ním Druhého vatikánskeho koncilu vzniesli námietky voči súboru modlitieb sprevádzajúcich 
prípravu obetných darov voči ich rozsiahlosti, štýlu a pôvodu, ktorý nevychádzal z pôvodnej 
tradície rímskej liturgie (tradícia rímskej liturgie by zostala zachovaná v prípade položenia 
darov na oltár bez ďalších liturgických úkonov). Predovšetkým však predkladali anticipáciu 
témy obety, ktorá však má svoje miesto až v eucharistickej modlitbe, kánone. Preto časť 
odborníkov navrhovala tieto modlitby úplne zrušiť a ponechať položenie darov na oltár bez 
slov. Napokon bolo prijaté iné riešenie. Modlitby z misála Pia V. sprevádzajúce položenie 
darov na oltár boli nahradené novými.

Konečný návrh bol inšpirovaný ambroziánskou liturgiou, v ktorej je nasledujúca formu-
lácia modlitieb: „Benedictus Dominus, Deus universi, educens panem de terra, e quo nobis 
fi t cibus vitae.“ („Požehnaný Pán, Boh sveta, vyvádzajúci chlieb zo zeme, z ktorého sa pre 
nás stáva pokrm života“).

Tento návrh bol neskôr rozšírený do takejto podoby: „Benedictus es, Domine, Deus 
universi, quia de tua largitate accepimus panem hunc, fructum terrae et Operis manuum 
hominum, ex quo nobis fi et panis vitae.“ („Požehnaný si, Pane, Boh sveta, pretože vďaka 
tvojej štedrosti prijímame tento chlieb, plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa z neho pre 
nás stal chlieb života“). 

Na naliehanie pápeža Pavla VI. sa však do tejto formulácie doplnilo prepojenie s témou 
obety: quem tibi offerimus (ktorý ti ponúkame) a tak vznikla defi nitívna verzia prezentovaná 
aj v novom misáli Pavla VI. v znení: 
„Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem 
tibi Offerimus, fructum terrae et Operis manuum hominum, ex quo nobis fi et panis vitae.“ 
(„Požehnaný si, Pane, Boh sveta, pretože vďaka tvojej štedrosti prijímame chlieb, ktorý ti 
ponúkame, plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa z neho pre nás stal chlieb života“).

Toto doplnenie sa však stalo príčinou nedorozumení a dodnes pretrvávajúcich intenzív-
nych diskusií Tridentských odborníkov pôsobiacich v oblasti liturgie, ktorých predmetom je 
anticipácia témy obety.234 V každom prípade však musíme mať na pamäti argumenty Josefa 
Ratzingera. Obetovanie je v podstate iba prípravou obetných darov. Pôvodná tradícia v rím-
skej liturgii poznala len jednoduché položenie obetných darov na oltár. 

Ako môžeme vidieť formulácia modlitieb sprevádzajúcich obetovanie, uvedená v misáli 
Pia V., a formulácia v misáli Pavla VI. nevychádza z pôvodnej tradície rímskej liturgie. 

Mnoho intenzívnych diskusií orientovaných na tému, ktorá z formulácií uvedených 
v zmienených misáloch pochádza z pôvodnej tradície rímskej liturgie, možno vzhľadom 
k uvedeným skutočnostiam pokladať za irelevantné. 

Najdôležitejšie však je uvedomenie si skutočnosti, že obetovanie obetných darov v litur-
gii začína až v kánone a tam je potrebnosť dôrazu explicitného vyjadrenia ako aj správneho 
chápania katolíckej obeti.

233  KRIVDA, A.: Obnovený omšový poriadok a národný jazyk v liturgii, s. 130.
234  KRIVDA, A.: Obnovený omšový poriadok a národný jazyk v liturgii, s. 129.
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Záver 
Predkladaný článok je súčasťou systematickej apológie omše Pavla VI., ktorej skúmaniu 

sa autor článku niekoľko rokov venuje. Zámerom článku preto bolo predložiť stručnú analýzu 
niektorých významných prvkov z týchto oblastí:

●  porovnanie úkonu kajúcnosti v oboch formách rímskeho obradu; 
●  rozbor úkonu kajúcnosti v riadnej forme rímskej liturgie; 
●  dôvody pre vynechanie Indulgentiam z liturgie Pavla VI.; 
●  rozdielne vnímanie obetovania v liturgii Pia V. a liturgii Pavla VI.
Z predloženej analýzy vyplýva, že Ottavianiho tvrdenie o pôvode misála Pia V., siahajú-

ceho do čias Gregora Veľkého, alebo ešte starších čias, je prinajmenšom diskutabilné. Po 
podrobnejšom skúmaní historických prameňov a dejín liturgického vývoja môžeme vidieť, 
že misál Pia V. okrem pôvodných prvkov rímskej liturgie obsahoval aj galikánske intermezzo 
ako aj časti z neskorších období. Tieto fakty nám dokazujú a v súčasnosti sú potvrdené aj 
mnohými odborníkmi skúmajúcimi oblasť liturgického vývoja Cirkvi, že misál Pia V. nepo-
chádza z obdobia Gregora Veľkého ale v skutočnosti z Alkvinovho sakramentára pôvodom 
v období 9. storočia. 

V neprospech Ottavianiho tvrdenia týkajúceho sa pôvodu misála Pia V., hovorí napríklad 
taktiež postoj misála k prvkom liturgie, ktoré mali svoj pôvod už v najstaršom období vývoja 
rímskej liturgie. Misál Pia V. mnohé z nich odstránil, za všetky spomenieme napríklad tro-
povanie, ktoré dovtedy v liturgií malo svoje opodstatnené postavenie.

Z dôvodu zachovania objektivity je však na druhej strane potrebné uviesť, že misál Pia 
V. obsahuje mnohé špeciálne časti, ktoré nemajú svoj pôvod v období Gregora Veľkého, 
či dokonca ešte v starších dobách. Je preukázané, že siahajú až do omnoho neskorších 
období. K takýmto špeciálnym prvkom liturgie patrí aj úkon kajúcnosti. 

Na základe porovnania úkonu kajúcnosti a obetovania v oboch formách rímskeho ob-
radu článok poukazuje na pozitíva rôznych foriem úkonu kajúcnosti. Taktiež prezentuje 
diametrálne odlišné vnímanie obetovania v oboch formách rímskeho obradu a podáva in-
terpretáciu pôvodu týchto odlišnosti vo svetle vedeckých výskumov v oblasti dejín liturgiky. 

Závery niekoľkoročného bádania autora v oblasti liturgickej obnovy Cirkvi otvárajú 
priestor pre ďalšie relevantné skúmania, hľadanie riešení, či konkrétne teoretické a empi-
rické výstupy. V prípade predkladaného článku z týchto záverov vyplývajú následné odpo-
rúčania aplikovateľné pre prax: 

●  naďalej systematicky kultivovať apológiu liturgie Pavla VI. u odbornej, predovšetkým 
teologickej a zároveň laickej verejnosti s orientáciou na veriacich laikov, inovercov 
i ľudí bez vyznania; 

●  mať na zreteli, že napriek veľkému prínosu pre liturgický vývoj Cirkvi potrebuje mi-
sál Pavla VI. obnovu. Táto obnova napríklad priamo súvisí aj s úkonom kajúcnosti 
a obetovaním v liturgií. V prípade praktickej aplikácie si to môžeme predstaviť nasle-
dovne: úkon kajúcnosti a obetovanie v liturgii by mali byť spoločne – to znamená ich 
nové znenie v misáli Pavla VI. a ich staršie znenie v misáli Pia V., vložené do tohto 
obnoveného misála s cieľom upozorniť na skutočnosť, že nová liturgia dokáže byť 
kontinuálna so starou liturgiou a to bez nedorozumení a konfliktov;

●  podrobiť podrobnejšiemu skúmaniu taktiež argumenty kritikov liturgie Pavla VI. a dô-
sledne sledovať prípady, v ktorých je možné tieto argumenty akceptovať;
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●  na základe akceptácie týchto argumentov predkladať príslušným liturgickým ko-
misiám návrhy kompromisných riešení akceptovateľných pre obe formy rímske-
ho obradu.

Vzhľadom na predložené odporúčania predmetný článok obsahuje aj návrh úpravy po-
slednej vety úkonu kajúcnosti v omši Pavla VI. vytvorenej autorom článku, ktorá by zabez-
pečila vyššiu kompatibilitu úkonu kajúcnosti v oboch formách rímskej liturgie. Jej schválenie 
zo strany príslušných liturgických komisií a následná praktická aplikácia by mohli prispieť 
k zmiereniu vo vnútri Cirkvi, no predovšetkým by podľa názoru autora článku bola zdro-
jom požehnania pre celé cirkevné spoločenstvo. V tejto súvislosti pokladá autor článku za 
mimoriadne dôležité v textoch liturgie osobitne zmieniť aj svätého Michala archanjela. Po 
skončení slávenia liturgie taktiež odporúča opätovné zavedenie povinnosti modliť sa mod-
litbu k svätému Michalovi archanjelovi v jej pôvodnom znení, zostavenom pápežom Levom 
XIII. Realizácia opakovaného zavedenia tejto modlitby do liturgickej praxe však zároveň 
vyžaduje stanovenie rovnakých pravidiel pre všetky diecézy a farnosti na území Slovenska.

Karol Dučák je spisovateľ a odborný publicista. Vo svojej odbornej orientácii sa zameriava
predovšetkým na skúmanie histórie misijnej činnosti Katolíckej cirkvi, a to najmä u mužského
rehoľného rádu Spoločnosti Ježišovej a jej projektu s názvom Jezuitský štát v Paraguaji 
(1649 – 1767). Ďalej publikuje na témy z oblasti Druhého vatikánskeho koncilu a liturgickej 
obnovy po ňom, situácie Katolíckej cirkvi v Nemecku, posmrtného života (život po živote) 
a katolíckej mystiky.
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Dňa 17. októbra 2016 sa na pôde katedry misiológie Inštitútu misijnej práce a tropic-
kého zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave uskutoční unikátna 
medzinárodná misiologická konferencia s názvom Znamenia čias pre misie v súčasnosti. 
Vrátane príťažlivosti jej obsahu je zaujímavá vzácnymi zahraničnými hosťami a jej výnimoč-
nosť vyzdvihuje taktiež fakt, že takto koncipovaná konferencia z misiologickej oblasti sa na 
území Slovenska koná po prvýkrát. Iniciatíva organizovať túto výnimočnú medzinárodnú 
konferenciu vychádza práve zo strany Katedry misiológie Inštitútu misijnej práce a tropické-
ho zdravotníctva sv. Jána Pavla II. v Bratislave. Na jej organizácii taktiež participuje Misijná 
spoločnosť sv. Vincenta de Paul na Slovensku a záštitu nad ňou prevzali VŠZSP sv. Alžbety 
v Bratislave prof. Marián Karvaj a arcibiskup – metropolita Bratislavskej arcidiecézy Mons. 
Stanislav Zvolenský. 

Ciele konferencie
Zmienená medzinárodná konferencia je organizovaná v rámci Misijného týždňa na Slo-

vensku, ktorého hlavnou témou je Aktuálnosť a budúcnosť misií. Jednou z refl exií naň je aj 
iniciatíva zásadného významu zo strany katedry misiológie VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave, 
v podobe realizácie tejto pilotnej konferencie. Jej cieľom je spojiť angažovaných kňazov, 
rehoľníkov a laikov, ako aj všetkých záujemcov o problematiku misiológie a misií. Úlohou 
všetkých zainteresovaných následne bude uvažovať nad predloženými témami jednotlivých 
prednáškových sekcií. Ambíciou konferencie je priniesť a otvoriť otázky k jednotlivým té-
mam a pokúsiť sa dať na ne odpovede, alebo ich podľa možností aspoň naznačiť.

Ústredné zameranie konferencie
Konferencia je syntetizovaná do týchto kľúčových oblastí:

● znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do budúcnosti;
● misijná činnosť a jej súčasné výzvy;
● utečenci a migranti;
● misijná evanjelizácia.

Je rozdelená do troch prednáškových sekcií, ktoré sú doplnené o panelové diskusie. 
Prvá prednášková sekcia bude venovaná týmto témam: 
● znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do budúcnosti; 
● misia a globalizácia – výzva na nový misijný model?;
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● aplikovanie teológie zmierenia na Ukrajine;
● sociálne učenie Cirkvi v misijnej službe;
●  reflexia spolupráce eRka s diecézou Lodwar v misijných projektoch v regióne 

Turkana, Keňa.
Po panelovej diskusií, ktorú povedú títo pozvaní hostia Robert Schreiter, Ladislav Bučko, 

Jaroslav Jaššo, Peter Jacko, Viktor Jakubov, Martin Uháľ, Marián Čaučík nasleduje druhá 
prednášková sekcia venovaná týmto témam:

●  utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť;
●  utečenecká kríza v Európe – skúsenosti z balkánskej cesty;
●  malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo Vietname a juhovýchodnej Ázii;
●  univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť;
●  nechceme na Slovensku utečencov? (výzvy v oblasti azylu a utečencov v histórii 

Slovenskej republiky z pohľadu štátnej inštitúcie).
Nasleduje panelová diskusia, ktorou budú sprevádzať hostia: Cyril Vasiľ, Vladimír Krč-

méry, Selvaraj Subramanian, Mohammed Mortazza, Petra Achbergerová, Anton Frič, Jana 
Verdura, zástupca migrantov.

V rámci posledného prednáškového bloku si budeme môcť vypočuť tieto témy:
●  staré a nové dimenzie evanjelizácie;
●  evanjelizácia v sekulárnej-postkresťanskej spoločnosti;
●  evanjelizácia v azerbajdžanskej misii.
Hosťami záverečnej panelovej diskusie budú napríklad: Luis Casasus, Branislav Škri-

pek, Štefan Kormančík, Johny Ambattu, Christian Mauvais, Jaroslava Poloňová, Hana Šim-
číková.

Stručné predstavenie kľúčových prednášajúcich
Prof. Theol. Dr. Robert J. Schreiter, C.PP.S, americký misiológ, ktorý v súčasnosti 

pôsobí na univerzite Catholic Theological Union, Chicago, USA
Vyučuje systematickú teológiu na Katolíckej univerzite Catholic Theological Union 

v Chicagu, USA. Je autorom publikácii: Zmierenie: Misia a služba v meniacom sa spolo-
čenskom poriadku (1992), a Služba zmierenia: Spiritualita a stratégie (1998). Je medzi-
národným expertom v cross-kultúrnych dimenziách teológie, tiež pôsobil ako profesor 
teológie a kultúry na univerzite v Nijmegene v Holandsku 2000 – 2006. Je autorom 18 
publikácií o svetovej misii, inkulturácii a zmierení, má príspevky vo viac ako 120-tich pub-
likáciách, taktiež viac ako 150 článkov v akademických a cirkevných časopisoch. Jeho 
publikácie boli preložené do 21 jazykov.

Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. titulárny arcibiskup, sekretár kongregácie 
pre východné cirkvi, Vatikán

V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerek-
tora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského inštitútu. Súčasne 
P. Cyril Vasiľ SJ pôsobí ako sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, konzultor Kon-
gregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich 
a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Úspešne sa realizoval aj v pedagogickej čin-
nosti. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Je autorom početných publikácií 



125

Zaujím
avé aktivity / Interesting activities

a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spirituálnej teológie atď. Spo-
lupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho 
zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.

Prof. Luis Casasus Identes misionár, Španielsko
je generálnym predstaveným misionárov Identes. Absolventom aplikovanej mate-

matiky, fi lozofi e a teológie. Je titulárnym profesorom aplikovanej matematiky na Escu-
ela Superior de Tecnica Ingenieros Industriales, Polytechnickej univerzite v Madride 
od roku 1989, hosťujúcim profesorom vo Francúzsku (Lille), Portugalsko (Porto), 
USA (Rutgers), atď. Rozvinul matematické modely nádorov na Vanderbilt Univerzi-
te v USA. Podieľal sa na výskume biofi lmu na Univerzite Complutense v Madride. 
V súčastnosti sa zaoberá výskumom nanočastíc v zložitých prostrediach v rámci Eu-
rópskeho projektu. Publikoval vo vedeckých časopisoch: Physics Letters, Comptes 
Rendus de l‘Académie des Sciences de Paris, Journal of Computational and Applied 
Mathematics, Applied Mathematics and Computation, Numerical Algorithms, Water 
Research, Applied Mathematics Letters, Ars Medica, etc.

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. zriaďovateľ Vysokej školy 
sv. Alžbety a tropický lekár, Bratislava

je slovenský lekár, vedec – odborník pôsobiaci predovšetkým v oblasti tropickej 
medicíny, infektológie, či onkológie, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníc-
kych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových kra-
jinách. Je zriaďovateľom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
(2002) a bol jej rektorom a štatutárnym zástupcom do konca roku 2013. Ministerstvo 
zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum 
pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZSP 
svätej Alžbety v Bratislave. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publi-
kácií, odborných článkov, prednášal na mnohých domácich i zahraničných konferen-
ciách a sympóziách. 

ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD. CM provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta 
de Paul, Bratislava

V rokoch 1995 – 2002 pôsobil ako predstavený medzinárodnej vincentínskej misie 
na Ukrajine, ako farár vo farnosti Charkov – Saltovka a koordinátor sociálneho cen-
tra pre opustené deti a chudobné rodiny. Od roku 2002 – 2004 pôsobil ako superior 
domu Misijnej spoločnosti a direktor vincentínskeho seminára v Kyjeve. Zároveň sa 
venoval externému štúdiu na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Štúdia za-
končil licenciátom z teológie v 2005. V rokoch 2005 až 2008 študoval na Katolíckej 
univerzite (CTU) v Chicago, USA. Štúdium zakončil doktorátom z pastorálnej teoló-
gie, ktorý nostrifi koval na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde mu bol priznaný 
titul ThDr., PhD. V rokoch 2009 až 2014 pôsobil ako predstavený vincentínskej misie 
v Hondurase. 

UNIKÁTNA MEDZINÁRODNÁ MISIOLOGICKÁ KONFERENCIA NA SLOVENSKU: 
ZNAMENIA ČIAS PRE MISIE V SÚČASNOSTI BRATISLAVA, VŠZSP SV. ALŽBETY, 17. OKTÓBER 2016 | Mariana Hamarová
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don Mgr. Ing. Štefan Kormančík delegát pre misie pre slovenskú saleziánsku 
proviniciu, Bratislava 

v roku 1990 sa stal členom rehole Saleziánov dona Bosca. Ukončil technickú uni-
verzitu v Košiciach - strojnícku fakultu a univerzitu PJŠ v Košiciach – gréckokatolícku 
bohosloveckú fakultu. Od roku 2001 pôsobil ako misionár - správca farnosti v Baku, 
Azerbajdžane, kde bol zároveň riaditeľom doučovacieho, doškoľovacieho a voľnočaso-
vého centra do roku 2016.

Mgr. Branislav Škripek europoslanec v Bruseli
Vyštudoval katolícku teológiu. Angažoval sa pri vzniku Spoločenstva pri Dóme sv. Mar-

tina, ktoré spoluviedol. V roku 2000 založil občianske združenie Infocentrum. Pracoval 
ako prekladateľ a tlmočník z anglického jazyka. Je členom klubu OĽaNO, Výboru NR SR 
pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS 
a overovateľom Výboru NR SR pre zdravotníctvo. V roku 2014 kandidoval do Európskeho 
parlamentu za OĽaNO ako kresťansky orientovaný politik a získal mandát na výkon tejto 
funkcie za klub OĽaNO. Od 1. júla 2014 je europoslancom.

Mgr. Petra Achbergerová riaditeľka odboru migrácie a integrácie Migračného 
úradu SR

pôsobí na migračnom úrade od roku 2003, kedy začínala priamo v teréne ako sociálna 
pracovníčka v záchytnom utečeneckom tábore, neskôr pracovala ako vedúca oddelenia 
zahraničnej pomoci a projektov. Pôsobila ako národný hodnotiteľ projektov spolufi nancova-
ných z fondov EÚ (Európsky utečenecký fond a Fond pre azyl, migráciu a integráciu) v ro-
koch 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. Je národným expertom pre pracovnú 
Skupinu Rady EÚ na vysokej úrovni pre azyl a migráciu. Podieľala sa na presídľovacej misii 
holandských kolegov v Sýrii (2009) a na „fact-fi nding“ misii v Čečensku, Ruská federácia 
(2010). Absolvovala študijný pobyt v USA zameraný na oblasť presídlenia a integrácie ute-
čencov v rámci „International Visitor Leadership Program“ (2. – 24. 4. 2016). Moderovala 
a aktívne sa zúčastnila na rôznych medzinárodných rokovaniach a konferenciách o azyle 
a migrácii (Brusel, Viedeň, Budapešť, Praha, Varšava, Kyjev, Moskva, Kišiňov, Štrasburg, 
Štokholm, Bern, Amsterdam, Paríž, Norimberg, Sarajevo, Belehrad, Kodaň, Madrid, Rím, 
Lisabon, Istanbul...).

Ing. Marián Čaučík zakladateľ združenia eRko, riaditeľ programu Dobrá novina, 
Bratislava

pracuje v eRku - Hnutí kresťanských spoločenstiev detí ako riaditeľ programu rozvojovej 
spolupráce Dobrá novina. Má dlhoročné skúsenosti podpory rozvojových projektov v Keni, 
Ugande a Južnom Sudáne. Je zakladajúci člen Platformy mimovládnych rozvojových orga-
nizácií. V roku 2015 bol menovaný za jedného z Ambasádorov Európskeho roka rozvoja.

Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. vedúci Katedry misiológie
Je jeden zo zakladateľov odboru misiológia po roku 1989 na Slovensku. Pôsobí ako 

dekan Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. a vedúci Ka-
tedry misiológie na VŠZSP sv. Alžbety a ako vysokoškolský pedagóg na univerzitách na 
Slovensku, v Českej republike a v Keni. Je autorom misiologických monografi í Na ceste 
k oslobodeniu (2003) a Misijná a charitatívna činnosť (2009), troch vysokoškolských učeb-
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níc a viac ako 30 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách 
alebo zborníkoch. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na oblasť vzťahu misijnej 
činnosti a sociálneho rozvoja, na problematiku inkulturácie a misijných modelov v rozličných 
kultúrnych a sociálnych prostrediach. Je vedúcim redaktorom akademického periodika Acta 
Missiologica, ktoré publikuje vedecké a odborné články súvisiace s misijnou, rozvojovou 
a humanitárnou problematikou. Ako misijný pracovník pôsobil v rozvojových projektoch na 
Slovensku, v Rusku, Kambodži, Keni a Burundi.

V prípade záujmu o ďalšie informácie týkajúce medzinárodnej konferencie katedry mi-
siológie s názvom Znamenia čias pre misie v súčasnosti, či akýchkoľvek otázok, alebo pri-
pomienok je možné kontaktovať jej organizačný výbor prostredníctvom e-mailovej adresy: 
misia@vssvalzbety.sk prípadne: misie.konferencia@gmail.com

Veríme, že táto medzinárodná konferencia okrem skutočnosti, že je na území Sloven-
ska významnou udalosťou predloží aj mnohé otázky z viacerých vedných odborov, ktoré 
je potrebné v súčasnosti refl ektovať. Môžeme len dúfať, že pre katedru misiológie zároveň 
otvorí priestor pre spoluprácu so zaujímavými odborníkmi ako aj ďalšie dôležité výskumné 
bádania v rôznych oblastiach významných pre jej misiologickú a misijnú činnosť.

Srdečne a s radosťou v srdci pri šírení Božieho diela na zemi pozývame na túto medzi-
národnú konferenciu všetkých záujemcov o oblasť misiológie, kresťanskej misijnej práce, 
ako aj humanitárnej a rozvojovej práce. Predovšetkým však pozývame všetkých odborných 
i laických spolupracovníkov, podporovateľov a sympatizantov nášho akademického peri-
odika Acta Missiologica, vrátane všetkých jeho čitateľov. Tešíme sa na Vašu účasť a Vaše 
inšpirujúce podnety a pripomienky.

Mgr. Mariana Hamarová
Kontakt na autora: e-mail: hamarova.mariana@gmail.com

UNIKÁTNA MEDZINÁRODNÁ MISIOLOGICKÁ KONFERENCIA NA SLOVENSKU: 
ZNAMENIA ČIAS PRE MISIE V SÚČASNOSTI BRATISLAVA, VŠZSP SV. ALŽBETY, 17. OKTÓBER 2016 | Mariana Hamarová
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ZELENÉ PASIENKY? MOBILITA ĽUDÍ A KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVÁ 
V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE
KONFERENCIA STREDO– A VÝCHODOEURÓPSKEJ ASOCIÁCIE MISIJNÝCH 
ŠTÚDIÍ – (CEEAMS) 10. – 13. MÁJ 2016, OSIJEK, CHORVÁTSKO 

GREEN PASTURES?235 HUMAN MOBILITY AND CHRISTIAN COMMUNITIES 
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ASSOCIATION FOR MISSION STUDIES 
– (CEEAMS) CONFERENCE, 10 – 13 MAY 2016, OSIJEK, CROATIA

Mariana Hamarová

Odoslané/Submitted: 04. 06. 2016  Prijaté/Accepted: 17. 07. 2016

Stredo–a východoeurópska asociácia misijných štúdii (The Central and Eastern Eu-
ropean Association for Mission Studies – CEEAMS) bola inaugurovaná v roku 2001 
z iniciatívy tých, ktorí sú vo vedúcej pozícii vo vedení misiológie v strednej a východ-
nej Európe, čiže Misijných inštitútov ako neformálna sieť, ktorá zahŕňa rôzne iniciatívy 
v rámci misiológie v danom regióne. V období posledných rokov sa misiológovia zo 
strednej a východnej Európy stretli na rôznych konferenciách. Na týchto stretnutiach 
si uvedomili, že v post-komunistickom kontexte ich krajín čelia viac-menej rovnakým 
zápasom pri formulovaní a riešení misiologických problémov a pri etablovaní mi-
siológie. Zároveň sa ukázalo, že nie sú navzájom dostatočne informovaní o svojich 
výskumných, publikačných a edukačných aktivitách. 

Keďže táto – priekopnícka situácia v strednej a východnej Európe bola tak veľmi 
odlišná od situácie napríklad v krajinách západnej Európy, kde je misiológia dobre 
etablovaná už mnoho rokov, čoraz viac sa pociťovala nutnosť zriadiť špeciálnu stre-
do- a východoeurópsku medzinárodnú a medzicirkevnú platformu, aby malým inicia-
tívam v tejto oblasti slúžila a koordinovala ich, pričom by ich medzinárodne spájala 
s Medzinárodnou asociáciou misijných štúdií (International Association of Mission 
Studies – IAMS).236 

235  Zaujímavú analógiu s  názvom konferencie v  jeho originálnom znení môžeme nájsť v  Biblii, konkrétne 
v úryvku Žalmu 23: Pán je môj pastier (The Lord is my shepherd); I shall not want. He maketh me to lie down 
in green pastures. Podľa prof. Dorottye Nagy symbol zelených pasienkov, i bez odkázania na zmienený Žalm, 
evokuje pokoj, vyrovnanosť, stabilitu a bohatstvo spojené so spôsobom života, pre ktorý je charakteristické 
neustále presúvanie sa z miesta na miesto. Metafora zelené pasienky zvolená pre názov tejto konferencie 
preto predstavuje spôsob, ako hľadať nové výzvy pre teológov a misiológov tak, aby sme mali možnosť 
objaviť i nové významy výrazu zelené pasienky v rámci problematiky migrácie spojenej s regiónom SaVE.

  (Podrobnejšími úvahami sa zaoberá konferenčný a zatiaľ nepublikovaný príspevok pani profesorky Dorot-
tye Nagy, ktorý odznel v rámci konferencie CEEAMS s rovnomenným názvom Green Pastures? Human Mo-
bility and Christian Communities in Central and Eastern Europe Zelené pasienky? Mobilita ľudí a kresťanské 
komunity v strednej a východnej Európe konanej v dňoch 10. – 13. mája 2016 v Chorvátsku v meste Osijek.)

236  Pre podrobnejšie informácie o IAMS pozri napríklad: www.missionstudies.org; ako aj publikáciu s názvom: 
ANDERSON, G. H. et al.: Witness to world Christianity. The International Association for Mission Studies, 1972–

  2012. New Haven, CT: OMSC Publications, 2012. ISBN 978-0-9762205-9-6.
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ZELENÉ PASIENKY? MOBILITA ĽUDÍ A KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVÁ V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE 
KONFERENCIA STREDO– A VÝCHODOEURÓPSKEJ ASOCIÁCIE MISIJNÝCH ŠTÚDIÍ – (CEEAMS) 10. – 13. MÁJ 2016, OSIJEK, CHORVÁTSKO | Mariana Hamarová

Ciele CEEAMS sú preto podobné cieľom IAMS:
●  podporovať odborné štúdie teologických, historických a praktických otázok sú-

visiacich s misiou v strednej a východnej Európe;
●  zdieľať a rozširovať informácie ohľadom misijných štúdií všetkých zaintere-

sovaných v súvisiacich študijných odboroch, ako aj medzi odbornou i laickou 
verejnosťou vo všeobecnosti;

●  spájať štúdie misií so štúdiami teologických a iných vedných disciplín;
●  podporovať partnerstvo, spoluprácu a vzájomnú pomoc v rámci misijných štú-

dií;
●  organizovať medzinárodné konferencie misiológov;
●  podporovať vytváranie centier výskumu; 
●  podporovať publikovanie v oblasti misiológie. 

S cieľom dosiahnuť ich sa CEEAMS venuje realizácií nasledujúcich plánov:
●  organizovať výročné konferencie;
●  založiť odborný misiologický časopis pre strednú a východnú Európu;

CEEAMS v tejto súvislosti v súčasnosti vydáva odborný misiologický časopis s ná-
zvom Acta Missiologiae, ktorý je osobitne zameraný na strednú a východnú Európu. 
Jeho cieľom je udržiavať vyváženosť ortodoxného, rímsko-katolíckeho, tradičného 
protestantského a evanjelikálneho pohľadu. Zaoberá sa akademickými a tiež prak-
tickými otázkami. Pomáha misiológom a cirkevným lídrom byť aktuálnymi v ich mi-
siologickom myslení prostredníctvom odborných článkov, recenzií publikácií a môže 
slúžiť ako zdroj pre tých, ktorí misiológiu vyučujú. Existencia tohto časopisu zároveň 
poskytuje priestor na refl exiu misiologických otázok a misijnej praxe v strednej a vý-
chodnej Európe;

●  vytváranie podobných misijných projektov, ktoré by spájali odborníkov za úče-
lom výskumu, zaznamenávania a výmeny názorov a myšlienok, akým je naprí-
klad aj projekt IAMS s názvom: „zachrániť pamäť našich ľudí“; 

●  všetci misiológovia žijúci a pracujúci v strednej a východnej Európe sú pozvaní 
k tomu, aby sa k CEEAMS pripojili a týmto spôsobom sa stali aktívne zaintere-
sovaní s inými kolegami do rozvoja misiologických štúdií v post-komunistickom 
kontexte svojich krajín. 

Stredo–a východoeurópska asociácia misijných štúdii sa na základe zmienených 
vízií od roku 2002 naozaj stala medzinárodnou a inter-denominačnou platformou pre 
refl exiu ohľadom misiologických problematík a praxe. V roku 2015 bola povýšená na 
právnu entitu – asociáciu – podľa maďarských zákonov, určenú pre teológov a mi-
siológov. Jej zakladajúcimi členmi sú misiológovia a teológovia pôsobiaci v týchto 
krajinách: Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Kirgizsko, Moldavsko, 
Rumunsko, Rusko, Spojené Kráľovstvo a Ukrajina. Väčšina z nich pozostáva z mla-
dých misiológov, ktorých vek je prevažne pod hranicou štyridsať rokov a hlásia sa 
k rôznym cirkevným denomináciám, ako napríklad metodisti, pentekostáli, ortodoxní, 
Českobratská cirkev evanjelická, baptisti, reformovaní a luteráni. Prostredníctvom 
týchto členov asociácia funguje ako sieťová organizácia, ktorá aktívne podporuje od-
borné štúdie misiológie, taktiež výskum, projekty a prehlbovanie vedomostí ohľadom 
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praxe misií v oblasti strednej a východnej Európy. Členstvo v CEEAMS je otvorené 
všetkým jednotlivcom ako aj inštitúciám, aktívnym v oblasti výskumu alebo v realizácii 
kresťanskej misie. 

Ďalšie zaujímavé a podrobnejšie informácie o CEEAMS, jej aktivitách, projektoch, 
členoch a riadiacej komisií je možné nájsť na: www.ceeams.org.

Osijek, Chorvátsko – strategické miesto pre výber tohtoročnej konferencie CEEAMS
Vo výbere miesta konania tohtoročnej zaujímavej konferencie CEEAMS možno vi-

dieť určitú symboliku. Geografi cké umiestnenie miesta konania konferencie – Osijeku, 
je na trojhranici Srbska, Bosny a Hercegoviny a Maďarska, neďaleko miesta, kde sa 
rieka Dráva vlieva do Dunaja. Vďaka tomu by mohlo slúžiť ako premostenie priestoru 
medzi Cirkvou a (čoraz viac sekularizovaným) svetom, pri komunikovaní evanjelia, 
v podstate Dobrej správy, že v Ježišovi Kristovi sa premosťuje priestor medzi Bohom 
a človekom. Práve v Osijeku sa taktiež nachádza nový Inštitút zameraný na misiologic-
ké štúdiá s názvom Osijek Institute for Mission Studies – OSIMS, ktorý má charakter 
medzinárodnej vzdelávacej komunity. Svojím pôsobením sa snaží uľahčovať akade-
mickú refl exiu misionárskej praxe Cirkvi a misie, ako aj otázok súvisiacich s misiou 
v spoločnostiach postkomunistickej Európy prostredníctvom dôkladného štúdia bib-
lických základov a kritickej analýzy histórie misie Cirkvi a súčasného kontextu. Jeho 
primárnym cieľom je podporovať, posilňovať a uschopňovať miestnu cirkev tak, aby 
rástla do otvorených, prívetivých, svedeckých komunít Ježiša Krista v súčasnom sve-
te. Sféra inštitútu je kontextuálna, vlastné evanjelikálne dedičstvo vníma veľmi serióz-
ne a zároveň sa snaží povzbudzovať kritickú refl exiu svojej misijnej histórie a súčasnej 
skúsenosti z aspektu celosvetovej misiologickej refl exie. Ďalším nemenej významným 
úsilím, ktoré vyvíja je plniť funkciu poskytnutia priestoru pre cirkev a akademickú obec. 
V tomto priestore je OSIMS zároveň otvorený pre zdieľanie poznatkov nadobudnutých 
vo svojom vlastnom kontexte a je taktiež pripravený na učenie sa od tých, ktorí pochá-
dzajú z odlišných etnických a cirkevných prostredí. V súvislosti s týmto inštitútom stojí 
za to zmieniť sa o dôležitom, prinajmenšom zaujímavom Osijeckom doktorandskom 
kolokviu – ODC. Ide o program tvorený Osijeckým inštitútom pre štúdium misií pri 
Evanjelikálnom Teologickom Seminári – ETS v Osijeku, Stredo- a východoeurópskou 
asociáciou misijných štúdii (CEEAMS), Euroázijskou akreditačnou asociáciou (EAAA) 
a nadáciou udeľujúcou fi nančnú podporu. Úsilím programu je uľahčovať a viesť štu-
dijné obdobie v rozsahu dvoch až šiestich týždňov počas letných mesiacov od júla do 
polovice augusta pre študentov doktorandských študijných programov orientovaných 
na oblasť misiológie. Zameriava sa na študentov, ktorí svoje doktorandské štúdium 
zahájili na univerzitách v rámci Európy alebo napríklad v Južnej Afrike. Vítaní sú aj 
tí, ktorí seriózne skúmajú možnosť vstupu do doktorandského programu a pracujú na 
svojom výskumnom návrhu. Program sa snaží vziať 5 až 15 študentov z ich rušného 
prostredia a priviesť ich do študujúcej komunity. Snahou je, aby výsledok tohto progra-
mu poskytol teologickým inštitúciám kvalifi kované spôsobilosti a zároveň rozvíjal rele-
vantnú, kontextualizovanú literatúru a dosiahol, že schopní ľudia zo strednej a východ-
nej Európy sa podieľajú na širších akademických konverzáciách, vrátane konverzácií 
s ortodoxnými (pravoslávnymi) a moslimskými lídrami. Osijecké doktorské kolokvium 
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môže zahŕňať kurzy metodológie výskumu. Tento rok sa uskutočnilo vo vzdelávacom 
a konferenčnom centre Evanjelikálneho teologického seminára v Osijeku v období od 
1. júla 2016 do 13. augusta 2016.

Zelené pasienky? Mobilita ľudí a kresťanské spoločenstvá v strednej a východnej 
Európe konferencia CEEAMS 10. – 13. máj, Chorvátsko, Osijek 

V dňoch 10. až 13. mája 2016 sa v Chorvátskom Osijeku uskutočnila konferencia CEE-
AMS s názvom Zelené pasienky?Mobilita ľudí a kresťanské komunity v strednej a východ-
nej Európe (Green Pastures? Human Mobility and Christian Communities in Central and 
Eastern Europe). 

Realizácii konferencie predchádzali nasledovné refl exie:
Po páde komunistického systému bola migrácia v strednej a východnej Európe (ďalej 

len SaVE) intenzívnejšia a zároveň diverzifi kovaná. Počas obdobia komunizmu existo-
vala emigrácia v podobe politického hľadania azylu alebo tiež ako tzv. kreatívny spôsob, 
ako sa dostať na vysnívaný Západ. Určitým druhom migrácie boli aj študentské výmen-
né pobyty do spriatelených krajín. Zatiaľ čo otvorenie politických hraníc po „zmenách“ 
v rokoch 1989/1990 vytvorili migračnú vlnu zo SaVE prevažne do západnej Európy a do 
Severnej Ameriky, migrácia ľudí do SaVE, akými boli napríklad misionári, medzinárodní 
investori, turisti, živnostníci, migranti za prácou, študenti, či odborníci z rôznych vedných 
oblastí, mala výrazný vplyv na tvorbu ich kresťanských spoločenstiev. Typickým prvkom 
tohto druhu migrácie bolo to, že sa na nej zúčastnili ľudia z celého sveta, či už zo se-
veru, juhu, východu alebo západu. Keďže väčšina post-komunistických krajín nemala 
dobre vyvinutú migračnú politiku, SaVE sa stala vnútorne diverzifi kovanou oblasťou, do 
ktorej súbežne prichádzali, a z ktorej odchádzali ľudia rôznych národností, spoločen-
ských tried a ambícií. Občianska vojna v Juhoslávii prinútila mnoho balkánskych krajín 
experimentovať s azylovou politikou a so službami pre utečencov. 

Ďalšou dôležitou udalosťou v rámci skúseností nielen SaVE, ale aj celej Európy s migrá-
ciou bolo rozšírenie Európskej Únie o nové krajiny – post-komunistické krajiny. Výsledkom 
bola migrácia za prácou z krajín SaVE do krajín Západnej Európy, najmä z Poľska, Rumun-
ska a Bulharska. V súčasnosti môžeme túto migráciu vidieť aj z Maďarska a iných krajín. 
Dôsledky „Arabskej jari“, a najmä dôsledky vojny v Sýrii, zintenzívnili problematiku utečen-
cov. Popri cezhraničnej migrácii komplikuje proces transformácie spoločností krajín SaVE aj 
domáca migrácia. Rovnako aj krehkosť vnútorných politických situácií v mnohých krajinách 
SaVE – s rastúcim vplyvom pravicových strán namierených proti „cudzincom“ (napr.: Rómo-
via, moslimovia a Arabi) – sa pridáva do tejto problematiky. Diskusie a odozvy na fenomén 
migrácie v podobe programov s okamžitými akčnými plánmi (napríklad výstavba plotov, atď.) 
sa stali súčasťou každodenného života na všetkých úrovniach spoločnosti.

Kresťanské spoločenstvá, cirkvi a iné náboženské spoločenstvá sú súčasťou vyššie 
popísanej spoločnosti a týka sa ich aj migrácia. V ich každodennom živote sa tiež stretávajú 
so situáciami, ktoré si vyžadujú teologické a misiologické odpovede, pretože koniec-koncov 
migrácia sa predsa týka ľudských životov, ako aj zmeny ľudských životov a spoločností. 
Úlohou misiológov a teológov je preto nájsť teologické a misiologické odpovede na otázky 
týkajúce sa pohybu ľudí v tomto regióne a ich vzťahu k celosvetovým procesom, aby mohli 
adekvátne asistovať pri práci cirkví, farností, kňazov a najmä členov jednotlivých farností 
a spoločne našli kontextuálne relevantné odpovede. Aby bolo možné adresovať problema-
tiku pohybu ľudí, je potrebné sa do tohto problému zahĺbiť: nestačí len vytvoriť kresťanské 

ZELENÉ PASIENKY? MOBILITA ĽUDÍ A KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVÁ V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE 
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diskurzy o migrácii zozbieraním dôkazov z Biblie, ktoré hovoria o ľuďoch na cestách, alebo 
o ľuďoch z pozície cudzincov. Zahĺbenie sa v tomto prípade znamená nájsť sebarefl exiu: 
čo sa deje v kresťanských spoločenstvách v súvislosti s migráciou? Čo si kresťania v tejto 
časti sveta myslia o rôznych aspektoch migrácie a prečo konajú tak, ako konajú? Aké sú 
najzávažnejšie elementy migrácie, ktoré si vyžadujú teologickú pozornosť?237

V rámci diskusií, východiskových bodov tejto problematiky ako aj rôznych postojov k nej 
sa konferencia organizovaná CEEAMS v Chorvátskom Osijeku preto zaoberala predovšet-
kým týmito oblasťami:

●  prípadové štúdie, ktoré kontextuálne skúmajú vzťah medzi praxou misií a migráciou; 
●  zapojenie sa cirkví do problematiky mobility ľudí; 
●  účasť misionárov a migrácia; 
●  misiologické posudky práce misionárov medzi ľuďmi označovanými ako („nelegálni“) 

migranti, utečenci, azylanti, ekonomickí migranti, migranti za prácou, podnikatelia, 
medzinárodní študenti a odborníci;

●  prípadové štúdie cirkví vzniknutých zo silného vzťahu spojeného s migráciou, naprí-
klad: cirkvi v západnej Európe používajúce rumunský jazyk a/alebo vietnamské cirkvi 
v krajinách SaVE; 

●  misionári ako migranti; 
●  zabudnuté kresťanské spoločenstvá: prípadové štúdie súvisiace s kresťanskými 

spoločenstvami, z ktorých mnoho ľudí toto kresťanské spoločenstvo opustilo ale-
bo dočasne pracuje v zahraničí; 

●  problematika diaspóry; 
●  vyčlenenie, inklúzia, rasizmus, xenofóbia, politika strachu a obrazotvornosti;
●  mobilita ľudí a nové komunity/tvorba komunít; 
●  dynamika vnútornej viery ovplyvnená migráciou; 
●  objavovanie nových spôsobov teologickej reflexie súvisiacej s migráciou; 
●  uvažovanie nad odpoveďami na otázku: Kedy je viac menej, a kedy sa menej môže 

stať viac?: hľadanie lepšieho života a problematika vzájomných ľudských vzťahov. 

Konferenciu otvorili svojimi úvodnými príhovormi prof. Peter Kuzmic, prezident ETS – Evan-
jelikálneho teologického seminára a prof. Anne-Marie Kool, ktorá v súčasnosti pôsobí predo-
všetkým na ETS v Osijeku a je jedným z kľúčových zakladateľov CEEAMS a zároveň taktiež 
jedným z dvoch viceprezidentov riadiaceho výboru CEEAMS.

Po privítaní nasledoval rámcový príspevok konferencie v podaní prof. Dorottye Nagy, teo-
logičky a misiologičky, ktorá sa zaoberá výskumami migračných štúdií v strednej a východnej 
Európe. V súčasnosti pôsobí ako mimoriadna profesorka v Holandsku na Teologickej protes-
tantskej univerzite v Amsterdame a je prezidentkou riadiaceho výboru asociácie CEEAMS. 
V úvode svojho príspevku s názvom Zelené pasienky? Mobilita ľudí po roku 1989 v stred-
nej a východnej Európe v stručnosti objasnila symboliku samotného názvu konferencie, ktorý 
predstavuje ďalší element, prostredníctvom ktorého je možné realizovať refl exiu založenú na 
vzájomnom vzťahu medzi dynamikou migrácie a medzi kresťanskými spoločenstvami v regió-
ne SaVE. Odkazom názvu tejto konferencie je, že v rámci prístupu k migrácii je potrebné na 

237  Uvedený text je možné nájsť v konferenčnom a zatiaľ nepublikovanom príspevku pani profesorky Dorottye 
Nagy, ktorý odznel v rámci konferencie CEEAMS s rovnomenným názvom Green Pastures? Human Mobility 
and Christian Communities in Central and Eastern Europe Zelené pasienky? Mobilita ľudí a kresťanské komu-
nity v strednej a východnej Európe konanej v dňoch 10. – 13. mája 2016 v Chorvátsku v meste Osijek.
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všetkých úrovniach zachovať kontext spojenia medzi misiologickými a teologickými refl exiami, 
ľudským prístupom k migrantom a ich životu. Taktiež objasnila použitý výraz mobilita ľudí, kto-
rým bol nahradený výraz migrácia. Použitím tohto výrazu chceli usporiadatelia konferencie 
zdôrazniť a pripomenúť, že v tomto regióne existujú silné „migračné“ skúsenosti z obdobia 
komunizmu, ktoré v určitej miere pokračujú dodnes, a tvarujú a ovplyvňujú životy kresťanských 
komunít v tomto regióne. Upozornila na to, že životné príbehy ľudí a príbehy kresťanských 
spoločenstiev ovplyvnených migráciou, boli diskutované len okrajovo, napríklad prostredníc-
tvom otázok: čo sa stalo s vierou v rámci kresťanských spoločenstiev, ktorých predstavení boli 
uväznení alebo deportovaní do pracovných táborov? Čo sa stalo s kresťanskými spoločen-
stvami, ktoré boli zničené „deportáciou“ organizovanou vládou? Aké boli vplyvy urbanizačných 
projektov na kresťanské spoločenstvá a ľudské životy? Ako sa skúsenosti utečencov, ktorí ušli 
pred komunistickým režimom, spájajú s príbehom kresťanstva a spoločnosti v SaVE? Termín 
mobilita ľudí preto upozorňuje na nestabilnú, stále sa meniacu dynamiku, ktorá je pre migráciu 
charakteristická najmä v súvislosti so strednou a východnou Európou. Práve táto nestabilita, 
ako aj vzrastajúci nepokoj z vývoja súčasnej situácie pridáva otáznik k názvu tejto konferencie 
a je opakom symboliky zelených pasienkov. Autorka príspevku následne predložila rámec mi-
siologických adresných otázok súvisiacich s migráciou v regióne SaVE, ktoré sa stali akousi 
ústrednou niťou ďalších dní konferencie.

Moderátorom rannej časti programu druhého dňa konferencie bola prof. Anne-Marie Kool. 
Úvodný príspevok tohto dňa predniesol Johannes (Klippies) Kritzinger emeritný profesor mi-
siológie Katedry kresťanskej spirituality na Juhoafrickej univerzite v Pretórii, ktorý sa vo svojej 
odbornej orientácií sa zameriava predovšetkým na oblasti medzináboženských vzťahov a in-
terkultúrnej komunikácie. Príspevok Migrácia a rasizmus: Misiologický základ patril vďaka zaují-
mavému kontextu, do ktorého bol zasadený a podaniu pána profesora, medzi veľmi rezonujúce.

Profesor Kritzinger sa v ňom zameral na oblasť transformácie v misiologickom kontexte 
a v rámci nej poukázal na niekoľko kľúčových stretnutí, v ktorom sú kresťanské spoločenstvá 
zapojené do súvislosti so zvyšujúcou sa migráciou. Taktiež predložil niekoľko zaujímavých 
vyjadrení vývoja rasizmu, ktoré poukázali na jeho závažnosť a hlboké zakorenenie v myslení 
verejnosti. Rasizmus prirovnal k vírusu, ktorý sa nepodarilo úplne vyhubiť, hoci sme si to mysleli. 
Je v určitých aspektoch utlmený, ale zatiaľ len zmutoval do oveľa nebezpečnejších, skrytých 
foriem, ktoré nie je možné zachytiť. Pozornosť venoval aj intersekcionalite, ktorá v rámci ko-
munít a kultúr stále prebieha, ale závažnejším spôsobom sa dotýka práve migrantov, pretože 
sú vystavení viacerým ohrozeniam, a to ich robí zraniteľnejšími. Je to zároveň, ako upozornil, 
veľká výzva pre kresťanov v ich postoji lásky k tým, ktorí sú iní. V súvislosti s migráciou, podob-
ne ako to urobila v predchádzajúcom príspevku prof. Dorottya Nagy, poukázal na vyjadrenie 
lásky k blížnemu analyzované z pohľadu Matúšovho evanjelia, ktoré predkladá zlaté pravidlo 
správania sa k iným. Vo svojich úvahách však išiel ešte ďalej a predložil k tomuto zlatému 
pravidlu alternatívu, ktorá berie ohľad nie na vlastné potreby, ale na pocity iných ľudí. Hovorí: 
zaobchádzaj s inými ľuďmi tak, ako si oni sami želajú, aby s nimi bolo zaobchádzané. Je za-
ložené v prvom rade na ochote snažiť sa pochopiť to, čo odo mňa chcú a (potrebujú) ľudia, 
ktorí sa na mňa obracajú, a v druhom rade na mojej snahe im to aj dať.238 V závere svojho 

238  Vlastný preklad a text autorky vytvorený pre účely predmetného článku. Je inšpirovaný konferenčným a za-
tiaľ nepublikovaným príspevkom pána profesora Johannesa (Klippiesa) Kritzingera. Nie je však jeho citáciou 
ani parafrázou (na základe želania autora príspevku). Bol odprezentovaný v znení: Migration and racism: 
a missiological fundation (Migrácia a rasizmus: Misiologický základ) na konferencii CEEAMS: Zelené pasien-
ky? Mobilita ľudí a kresťanské komunity v strednej a východnej Európe konanej v dňoch 10. – 13. mája 2016 
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príspevku analyzoval konkrétny príbeh239 zo života Marguerite (Maggi) Barankitse, ktorá počas 
občianskej vojny v októbri 1993 v meste Ruyigi v Rwande zažila masaker od útočníkov kmeňa 
Tutsi a svoju skúsenosť pretransformovala nie do nenávisti, ale do lásky a starostlivosti o siroty. 
Autor príspevku na tomto konkrétnom príklade poukázal na to, že išlo o skutočné transformačné 
stretnutie, transformačný dialóg (všeobjímajúci, inkarnačný duchovný dialóg), ktorý v prvom 
rade hovorí človeku áno ako osobe, ale zároveň odmieta jeho prípadné negatívne, či agresívne 
správanie. Upozornil na to, že misia je žitie dialógu pri stretnutí s každým človekom, kedy máme 
hľadať možnosti na konanie dobra, zdieľať nádej a konfrontovať zlo, ktoré je voči nemu konané, 
prípadne ho koná on sám.

Verejná mienka v Európe sa v súčasnosti v značnej miere líši v súvislosti s otázkou, či 
prijať alebo neprijať utečencov, ktorí prichádzajú predovšetkým z krajín Blízkeho Východu 
a z Afriky. Zdá sa, že rozdiely v názoroch na túto problematiku sa výrazne líšia a často zne-
možňujú ľuďom vytvoriť zmysluplnú konverzáciu na túto tému. Ďalší prednášajúci Dr. Pavol 
Bargár, bádateľ v oblasti misiológie pôsobiaci na Karlovej univerzite v Prahe a člen riadiace-
ho výboru CEEAMS, vo svojom príspevku s názvom Súčasný diskurz ohľadom utečencov 
v Európe vo svetle posvätna: „Česko ako prípadová štúdia“. Kultúrny a sociologický prístup 
a dialóg s misiologickou perspektívou predložil návrh interpretácie tejto situácie cez kultúrny 
a sociologický prístup k posvätnu v modernom svete tak, ako to navrhuje Gordon Lynch. Ako 
posvätné je podľa neho vnímané to, čo ľudia spoločne vnímajú ako absolútne a normatívne, 
teda niečo, čo je nad chápaním a čo vedie spoločenský život. Prichádza k záveru, že normatív-
na realita reprezentovaná niečím posvätným zároveň vytvára zlo, ktoré môže byť profánnym, 
a znehodnotenie tejto posvätnosti je vnímané najmä jej prívržencami ako bolestivá rana, kvôli 
ktorej je potrebný určitý druh reštitúcie. 

Autor vo svojom príspevku taktiež vyzdvihol potrebnosť hľadania možností pre tvorbu ďal-
ších príspevkov do diskusie z misiologickej perspektívy. 

Nasledoval príspevok s názvom Utečenci z obdobia po Arabskej jari v Českej republike: 
Prípadová štúdia práce „Foundation Generation 21“ Terezy Halasovej doktorandky pôsobiacej 
na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý sa orientoval predovšetkým 
na iniciatívu založenú v Českej republike s názvom Foundation Generation 21 – Nadačný fond 
Generácia 21. Hlavným cieľom tejto organizácie je zachrániť 37 rodín utekajúcich z ich domovov 
po útokoch tzv. „Islamského štátu“. Väčšina z týchto rodín utiekla z mesta Mosul alebo z iných 
miest a obcí oblasti Nineveh a už dlhé mesiace žijú v utečeneckom tábore Erbil. Vo svojom 
príspevku predstavila projekt vytvorený s participáciou Nadačného fondu Generácia 21 a Na-
dácie/organizácie Barnabas Fund, ktorý umožní týmto rodinám získať nový domov v Českej 
republike. Taktiež reagovala na odozvu tejto iniciatívy zo strany českej spoločnosti a upozornila 
na výzvy, ktorým musí čeliť, vrátane strachu z cudzincov, nedôvery a xenofóbie. Zamerala sa 
taktiež na predstavenie podobných projektov z Českej republiky, Slovenska a Poľska. 

Moderátorom popoludňajšej časti programu bola prof. Dorottya Nagy a nasledoval príspe-
vok s názvom Boh v pohybe: Kresťanské komunity v Európe vo veku migrácie, Dr. Pascala 
Bazzela, ktorý v súčasnosti je pôsobí ako odborný asistent na Fullerovom teologickom se-
minári v Pasadene v Kalifornii a vo svojej odbornej orientácií sa zameriava predovšetkým na 
oblasť misiológie a interkultúrnych štúdií. Vo svojom príspevku predostrel zaujímavé podnety 

v Chorvátsku v meste Osijek.
239  Išlo o jej osobné stretnutie mladíka so samopalom v ruke, ktorý mal na krku ruženec. Maggi pri stretnutí 

s ním povedala áno jeho osobe, ale zároveň odmietla násilie, ktoré prezentoval. 
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na uvažovanie: migrácia predstavuje množstvo výziev a príležitostí pre európske kresťanské 
spoločenstvá, ako migrácia mení vzťah kresťanských spoločenstiev a ich susedov a zároveň, 
ako noví susedia vnímajú kresťanské spoločenstvá. Zaoberal sa aj niektorými nedostatkami 
európskych kresťanských spoločenstiev a ich vzťahu k migrácii, a taktiež predložil návrhy pre 
impulzy pre nové príležitosti pre cirkvi, ich adaptáciu a diverzifi káciu. 

Nasledoval Workshop s názvom Diskusie malých skupín, v rámci ktorého boli účastníci 
konferencie pozvaní k refl exii a diskusii nad príkladmi migrácie, ktoré mali formatívny charakter 
pre ich vlastné spoločenstvá a kontexty.

Po ukončení workshopu vystúpil so svojim príspevkom Ekleziológia v misiách: Smerom 
k ortodoxnej misijnej ekleziológii v súčasnom globálnom kontexte prof. Gelu Călina, ktorý pô-
sobí na Teologickej fakulte univerzity v Craiove v Rumunsku a vo svojej odbornej orientácií 
zameriava predovšetkým na oblasť systematickej teológie, misiológie, ekleziológie a rumunskej 
pravoslávnej cirkvi. Pri prezentovaní svojho príspevku dal do pozornosti niektoré refl exie vzťahu 
medzi ekleziológiou a misiou z perspektívy konceptu „missio Dei“. Predstavil niekoľko návrhov 
a úvah o vzťahu medzi misiou cirkvi, obrazom cirkvi a obnovou tejto misie. Zdôraznil, že náš 
predstavený obraz cirkvi v misii je konfrontovaný s formálnym pohľadom na misiu poznačenú 
dominantnou vnútornou úlohou misie, namiesto rozširovania Božieho slova národom, ktoré 
toto slovo ešte nepočuli. Vo svojej podstate je samotná cirkev misionárom a Božie slovo musí 
rozosievať pre všetkých ľudí bez ohľadu na geografi ckú polohu, v rámci ktorej daní ľudia na prí-
chod kresťanstva ešte len čakajú. Akákoľvek misionárska snaha je založená na ekleziologickej 
štruktúre (vízii), ktorá bude postavená na nových základoch, na novom kontexte, viac či menej 
podobnej ekleziologickej štruktúre, ktorá zachová zmysel misie. Súťaživosť medzi cirkvami je 
prekážkou v misii danej cirkvi, a z toho dôvodu autor príspevku taktiež predstavil a zanalyzoval 
niekoľko typológií cirkví z pohľadu ortodoxnej ekleziológie. 

Po tomto príspevku nasledovalo Generálne zhromaždenie CEEAMS. 
Tretí deň konferencie otvorila Peggy McPhee, ktorá už 20 rokov pracuje v oblasti lekárskych 

vied. Spolupracuje s mnohými odborníkmi a v súčasnosti sa zaoberá aj vykladaním a vyučova-
ním významu Biblie. Jej vášňou je podporovanie ľudí (veriacich i iných zainteresovaných ľudí) 
v rámci štúdia Biblie, a to najmä v kontexte malých skupín. Moderátorom rannej časti programu 
tohto dňa bol Dr. Pavol Bargár.

Úvodný príspevok tohto dňa predniesla Julijana Mladenovska-Tešija, ktorá prednáša na 
ETS v Osijeku a zároveň pôsobí ako doktorandka na Univerzite J. J. Strossmayera, Osijek 
s názvom Kto je môj sused? Mediálne zobrazenie migrantov v Chorvátsku predstavil akým 
spôsobom médiá v Chorvátsku vyobrazujú migrantov. Poukázal na vzťahy medzi týmito re-
fl exiami a kresťanským pohľadom na „iných“ a na „susedov“. Taktiež predložil výsledky analýzy 
mediálnych textov prezentovaných v Glas Slavonije – chorvátsky denník určený pre región 
Slavonia (východné Chorvátsko) – v troch po sebe nasledujúcich periódach: september 2015 
(vstup prvých imigrantov do Chorvátska), november 2015 (otvorenie utečeneckého tábora 
v meste Slavonski Brod) a marec 2016 (vyhlásenie chorvátskeho premiéra ohľadom zmeny 
zákona súvisiaceho s použitím armády na chorvátskych hraniciach). Na záver vysvetlil význam 
tejto analýzy, ktorý je v poskytnutí pohľadu do úlohy médií v rámci tvorby vnímania migrantov 
v chorvátskej spoločnosti. Na druhej strane média tiež refl ektujú dominantné (kresťanské) hod-
noty chorvátskej spoločnosti smerom k „iným“, a tiež poskytujú priestor pre aspekty migrácie, 
ktoré si vyžadujú teologickú pozornosť. 
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Súčasnými výzvami „misijnej hermeneutiky“ v rozvratnom kontexte migrácie sa zaobe-
ral ďalší príspevok s názvom Hermeneutika odsunutá na stranu? Výzva pre misijnú herme-
neutiku z pohľadu medzikultúrnej perspektívy v podaní Jelle Huismana, ktorý prednáša na 
ETS v Osijeku a zároveň pôsobí ako doktorand na Katolíckej univerzite v Leuven v Belgic-
ku. Vo svojej odbornej orientácii sa zaoberá predovšetkým témami z oblasti hermeneutiky 
a teórií prekladu Biblie.

V rámci svojho príspevku sa zameral na rozvratný efekt mobility ľudí a na to, akým spô-
sobom pod vplyvom tohto efektu jednotlivci a komunity interpretujú samých seba a tých, 
ktorí sú „iní“. Tento rozvrat sa domáha dvojstrannej refl exie. Táto refl exia a jej prístup 
je vnímaná v prospech mobility ľudí. Na fundamentálnejšej úrovni sa domáha refl exie 
s ohľadom na hermeneutiku zahrnutú v tomto vnímaní. Vo svojom príspevku sa autor 
zaoberal práve týmto druhým typom refl exie. Podľa jeho vlastných slov by však chcel 
zájsť ešte o jeden krok ďalej, a to v zameraní sa na širší akademický kontext fi lozofi ckej 
hermeneutiky, kde je táto „misijná hermeneutika“ vylučovaná a vnímaná ako „odsunutá 
na stranu“. Dôvody môžu byť rôzne, napríklad jazyk sily (hlavný kľúč) a kontrola (hlavný 
príbeh). V závere svojho príspevku vyslovil názor, že nie je správne takto jednoducho od-
sunúť tieto výzvy najmä preto, že tento problém je taktiež možné artikulovať aj s pomocou 
samotnej Biblie. Môže nám to pomôcť ujasniť si niektoré hlbšie problémy, ktoré sú spojené 
s hermeneutickou refl exiou v rámci čítania Biblie s ľuďmi, ktorí sú doslova „nežiadúci“.

Zaujímavým vkladom v rámci tejto konferencie bol príspevok prof. Anne-Marie Kool, 
ktorá ho predniesla prostredníctvom voľného rozhovoru vedeného členom CEEAMS. Té-
ma príspevku bola: Modely migrácie Rómov z Východnej Európy – Tvorba kresťanských 
komunít medzi Rómami v Západnej Európe. Po tomto inšpirujúcom rozhovore, z ktorého 
vzišli mnohé podnety na uvažovanie, a vyvolal prínosnú diskusiu, nasledoval príspevok 
Gheorghea Petrarua profesora misiológie na Teologickej fakulte Univerzity Alexandra Ioan 
Cuza v meste Jasy v Rumunsku a doktorandov: Vasile Goldana z Teologickej a Any-Marie 
Goldan z  Právnickej fakulty rovnomennej univerzity.

Jeho nosný názov bol Koncept „misie“ a jej špecifík v rámci ortodoxie spojený s migrá-
ciou v Európe v 21. storočí. Autori v príspevku poukázali na to, že v rámci chápania kon-
ceptu misie v kresťanskom a náboženskom kontexte súčasnej spoločnosti je potrebný 
biblický, teologický, dogmatický, duchovný a historický pohľad na tento koncept. Pan-orto-
doxná vízia je vízia, ktorá zdôrazňuje prácu misionárov v rámci ortodoxnej cirkvi. V tomto 
smere musí misia reprezentovať ortodoxiu v rámci svojej kanonickej, liturgickej a dog-
matickej jednoty a nesmie priniesť žiadne kompromisy k tejto jednotnosti, bez ohľadu na 
priestor a čas jej vývoja. V tomto ohľade nájdeme špecifi ckosť ortodoxnej misie v diverzite 
priestoru jej propagácie, v prístupoch a charakteristických špecifi káciách každého náro-
da, ktorý prijal ortodoxnú kresťanskú vieru. Pre ortodoxiu bola misia identifi kovaná spolu 
s tradíciou, v ktorej sa pokračuje i dnes v rámci dnešných cirkví, a spolu s postupným 
posúvaním viery z generácie na generáciu. Preto je cieľ ortodoxnej misie vyjadrený inten-
zívnym spôsobom, aby si ľudia udržali svoju ortodoxnú vieru a dokázali sa s ňou stotožniť 
i po dlhej dobe. V rámci súčasnej geopolitickej situácie v Európe, ktorá je poznamenaná vl-
nou migrácie, sa vedomie kresťanskej misiológie neustále vyvíja a prejavuje sa v rôznych 
úrovniach propagácie, ktorú je potrebné podať priamym a demokratickým spôsobom. 

Nasledovala popoludňajšia časť programu, ktorú moderoval Dr. Pascal Bazzel. Túto 
časť otvoril príspevok Joshua Irbyho, ktorý pôsobil v medzinárodnej organizácii Kresťan-
ských študentov v USA. V roku 1999 založil v Chorvátsku rovnakú organizáciu. V súčas-
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nosti pracuje pre organizáciu Svaki student v Sarajeve. V roku 2011 bola vydaná jeho 
publikácia venovaná misionárke a pedagogičke Adeline Pauline Irby. V súčasnosti v sú-
vislosti s touto publikáciou približuje jej život a prácu v oblasti vzdelávania a misijnej služby 
v Sarajeve počas vojnového obdobia, v rámci projektu, ktorý on sám prezentuje ako tzv. 
„projekt slečna Irby“. Vo svojom príspevku s názvom Odpovede na rozruch na Balkáne: 
podľa života Adeline Pauline Irby (1831–1911) v stručnosti predstavil život a prácu Adeline 
Pauline Irby. V rokoch 1861 až 1864 prešla celý Balkán ovládaný Turkami spolu so svojou 
priateľkou Georginou Mary Muir Mackenzie. Počas svojich ciest rozdávali Bibliu v spolu-
práci s Britským a zahraničným biblickým spolkom. Prvá skúsenosť pani Irby s Balkánom 
viedla k publikácii dvojzväzkovej práce s názvom (Travels in the Slavonic Provinces of 
Turkey-in-Europe) Cesty do provincií Slavónska ovládaných Turkami v Európe, a k vízii 
podporiť vzdelanie v tomto regióne. V roku 1870 sa vrátila do Sarajeva, aby otvorila jednu 
z prvých škôl pre dievčatá v Bosne a Hercegovine. Iba päť rokov po jej otvorení vojna 
rozdelila Bosnu a vyhnala 250 tisíc utečencov do okolitých krajín. Namiesto opustenia 
tohto regiónu sa pani Irby rozhodla zostať a pracovať s utečencami. Výsledkom bolo jej 
najúspešnejšie a najvplyvnejšie obdobie v živote. Pôvodný výskum práce pani Irby viedol 
k praktickým poznatkom v rámci súčasnej misionárskej práce v Bosne a Hercegovine, čím 
bolo možné získať silné a racionálne poznatky pre ďalší výskum histórie protestantských 
misionárov na Balkáne. Svoj príspevok uzavrel zamyslením, že v súčasnej Európe čelíme 
ďalšej migračnej kríze, preto by bolo vhodné poučiť sa z histórie a z príkladov podobných 
pani Adeliny Pauliny Irby. Možno práve momenty rozvratu sú taktiež príležitosťou pre 
rozosievanie Božieho slova.

Po prednesení tohto príspevku nasledovala opäť diskusia malých skupín, rovnako ako 
v druhý deň konferencie, ktorá prebiehala formou workshopu, tentoraz však bola zame-
raná na tému: historické migrácie.

Chýbajúci rozmer v mnohých cirkvách a potenciálny (misiologický a misijný) príspevok 
k riešeniu ekonomickej migrácie v Chorvátsku bola ďalšia téma príspevku tretieho dňa 
konferencie. Odprezentoval ho prof. Dražen Glavaš, ktorý pôsobí na Univerzite apliko-
vaných vied Vern v Záhrebe a je zároveň taktiež prezidentom Partnerskej obchodnej 
asociácie, Ministerstva komerčnej sféry v Chorvátsku. Upozornil na skutočnosť, že mno-
ho mladých ľudí opúšťa Chorvátsko ako ekonomickí migranti, od roku 2008 Chorvátsko 
opustilo približne 150 tisíc vzdelaných mladých ľudí. Mnoho odborníkov, od politikov cez 
ekonómov, až po sociológov a mnohých iných sa snažia nájsť odpoveď na prebiehajúcu 
krízu. I keď sa akademici obracajú na náboženstvo, iba veľmi málo z nich sa pozrie aj na 
iniciatívy založené na viere a programy ako možné riešenie, alebo aspoň ako na príspevok 
k riešeniu. Predložil návrh, že správne pochopená a jasne komunikovaná integrácia viery 
a práce je chýbajúcim elementom v  tejto oblasti. Avšak komunikácia si vyžaduje kultúrne 
porozumenie, inak môže zostať nepochopená. Vo svojom príspevku sa preto snažil pou-
kázať na to, ako (kontextuálne relevantne) integrácia viery a práce, biblickej teológie práce 
môže prispieť k riešeniu zmienených problémov v Chorvátsku. 

Záverečný deň konferencie otvorili študijné skupiny CEEAMS, ktoré spoločne vied-
li prof. Dorottya Nagy s prof. Anne-Marie Kool. Nasledovalo vyhodnotenie konferencie, 
prebiehali posledné diskusie na základe uskutočnenej konferencie boli načrtnuté plány do 
budúcnosti, ktoré vyústili do uzatvorenia konferencie. 
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Predmetná konferencia inšpirovala všetkých záujemcov o problematiku migrácie v mi-
siologickom kontexte a to na odbornej i ľudskej úrovni. Predložila mnohé zaujímavé podnety, 
na misiologické a teologické refl exie v tejto oblasti. Preto možno len dúfať, že konferencie 
s podobne obohacujúcim zameraním budú v rámci aktivít CEEAMS aj naďalej pokračovať.

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o tejto konferencii CEEAMS je možné kontak-
tovať členov jej riadiaceho výboru prostredníctvom e-mailovej adresy: ceeams@gmail.com.

Acta Missiologica veľmi pekne ďakuje riadiacemu výboru asociácie CEEAMS za 
možnosť predstaviť asociáciu CEEAMS a informovať o jej uskutočnenej konferencii 
s názvom Zelené pasienky? Mobilita ľudí a kresťanské spoločenstvá v strednej a vý-
chodnej Európe. Obzvlášť ďakujeme pánovi doktorovi Pavlovi Bargárovi, ktorý nám 
ochotne venoval svoj čas a poskytol všetky potrebné informácie.

Mgr. Mariana Hamarová
Kontakt na autora: e-mail: hamarova.mariana@gmail.com



139

Zaujím
avé aktivity / Interesting activities

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA VENOVANÁ SPREVÁDZANIU V SOCIÁLNEJ PRÁCI ODHALILA NOVÉ ROZMERY A OTÁZKY | Mariana Hamarová

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA VENOVANÁ SPREVÁDZANIU V SOCIÁLNEJ 
PRÁCI ODHALILA NOVÉ ROZMERY A OTÁZKY

INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO GUIDANCE IN SOCIAL 
WORK REVEALED NEW DIMENSIONS AND QUESTIONS

Mariana Hamarová
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Dňa 19. mája 2016 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnil 
ďalší ročník konferencie venovanej príprave pre prácu v záťažových situáciách v ob-
lasti pomáhajúcich profesií prostredníctvom novej metódy v sociálnej práci, metódy 
sprevádzania.240 Teologická fakulta Trnavskej univerzity v rámci študijného programu 
Náuka o rodine sa usiluje o rozvíjanie tejto špecifi ckej metódy aplikovateľnej pre 
prácu v záťažových situáciách v oblasti pomáhajúcich profesií aj na úrovni vzdeláva-
nia na území Slovenska. Práve tohtoročná medzinárodná konferencia pod názvom: 
Sprevádzanie v sociálnej práci: Skúsenosti vo vzdelávaní sprevádzania, priniesla do 
tohto úsilia nové pohľady a poskytla mnoho zaujímavých podnetov na uvažovanie 
ako aj ich následné aplikačné riešenia.

Medzinárodnú konferenciu otvoril rektor Trnavskej univerzity prof. Marek Šmid sr-
dečným privítaním zahraničných hostí a všetkých ostatných účastníkov konferencie. 
Vo svojom príhovore vyjadril radosť z organizácie konferencie a adresoval slová po-
ďakovania všetkým tým, vďaka ktorým mohla vzniknúť, predovšetkým zahraničným 
hosťom a pedagógom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Vyzdvihol úprimný 
záujem účastníkov konferencie o problematiku sprevádzania: „Som úprimne vďačný 
Vám všetkým, ktorí ste sa tejto konferencie zúčastnili a veľmi sa z Vašej účasti teším, 
pretože viem, že sa zúčastňujete nie z nejakého donútenia, ale z úprimného záujmu 
o túto problematiku. Taktiež mám veľkú radosť z toho,  že vo Vás nachádzame ak-
tívnych spolupracovníkov v tejto oblasti a  som presvedčený, že aj táto konferencia 
je dôkazom toho, že naše vyvíjané úsilie má naozaj dobrú perspektívu.” Vyzdvihol 
taktiež aj úsilie pedagógov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity venované spolu-

240  Metóda sprevádzania v oblasti sociálnej práce v súčasnosti na Slovensku zatiaľ nemá etablovanú komplexnú 
de� níciu. Konceptom sprevádzania, ako aj jeho spoluvytváraním vzhľadom na špeci� cké podmienky územia 
Slovenska na úrovni poskytovania sprevádzania ako novej formy pomoci a na úrovni vzdelávania odborníkov 
pre pôsobenie v tejto oblasti sa zaoberá pani docentka Mária Šmidová v rámci študijného programu TF TU 
s názvom Náuka o rodine. Podrobnejšiu charakteristiku jej konceptu možno nájsť napríklad v: ŠMIDOVÁ, 
M. (ed.): Využitie sprevádzania v  sociálnej práci, Trnavská univerzita v  Trnave, Teologická fakulta, Trnava: 
Dobrá kniha, 2015. ISBN 978–80–7141–968–6;  ŠMIDOVÁ, M. (ed.): Tréning dobrovoľníkov na sprevádzanie 
ľudí so špeci� ckými potrebami, Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Trnava: Dobrá kniha, 2015. 
ISBN 978–80–7141–969–3.; Taktiež v: ŠMIDOVÁ, M.: Je postihnuté dieťa v rodine činiteľom zväčšujúcim riziko 
rozvodu? s. 47 – 55. In Studia Aloisiana, roč. 3, č. 4,  2012. ISSN 1338-0508. 
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vytváraniu tejto metódy formy pomoci vzhľadom na špecifi cké podmienky na území 
Slovenska. A na záver vyjadril nádej, že práve táto konferencia prinesie do tejto 
oblasti mnoho zaujímavých a inšpirujúcich podnetov.

Po týchto slovách privítania nasledovalo otvorenie konferencie jej hlavnou organi-
zátorkou doc. Máriou Šmidovou, ktorá v stručnosti priblížila smerovanie konferencie: 
„Zámerom konferencie je stretnutie, v ktorom budeme spoločne uvažovať nad nový-
mi aspektmi tejto problematiky a hľadať odpovede na otázky, ako by ju bolo možné čo 
najviac zdokonaliť vzhľadom na špecifi cké podmienky na území Slovenska a so zre-
teľom na všetkých záujemcov o odborné vzdelávanie v oblasti metódy sprevádzania, 
aby bola prínosná naozaj pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú efektívnu pomoc s ľud-
ským prístupom a nezostala len na úrovni teoretických východísk, či empirických 
bádaní bez užitočnej praktickej aplikácie.”Moderátormi konferencie boli pedagógovia 
Trnavskej univerzity Dr. theol. Jozef Žuffa vedúci Katedry pastorálnej teológie, liturgi-
ky a kánonického práva a prof. Martin Šarkan z Katedry Náuka o rodine.

Po ofi ciálnom otvorení konferencie uviedli prvý príspevok v podaní prof. Daniela 
Westa, pôsobiaceho na univerzite v Scrantone v USA. Vo svojom príspevku Kuri-
kulum výučby sprevádzania v rozličných oblastiach sa vyjadril k navrhovaniu a za-
vádzaniu výučby sprevádzania, ktoré vyžaduje starostlivé zváženie obsahu kurzu, 
zaradenie predmetov a zavedenie osnov. Zásadný je podľa jeho názoru výber kva-
lifi kovanej fakulty. Budovanie programu sprevádzanie vyžaduje starostlivé zváženie 
sociálnych potrieb, vzťahov s komunitnými organizáciami, identifi káciu špeciálnych 
potrieb ľudí, tvorbu univerzitného základu osnov a fakulty. Pevné univerzitné základy 
a štruktúra je nevyhnutná za účelom vybudovania a udržania pregraduálnej a po-
stgraduálnej osnovy. Vo svojom príhovore sa zameral predovšetkým na základné 
kurzy a tvorbu udržateľnej osnovy. Jasná vízia, poslanie a kľúčové hodnoty sú podľa 
jeho názoru nevyhnutné na udržanie stability programu a zabezpečenie správneho 
výberu študentov. Taktiež podotkol, že vo všetkých vyučovacích predmetoch je po-
trebné skúmať začlenenie a uplatnenie vedomostí, schopností a zručností, rovnako 
ako dôležitosť kurzu, posúdenie osnov a hodnotenie. Získané zručnosti a vedomosti 
študenta sú následne diskutované v prepojení na študijné výsledky programu pri 
zabezpečovaní kvality prípravy vzdelávania v oblasti sprevádzania profesionálnych 
odborníkov. V rámci svojho príspevku sa ďalej zameral na špecifi ckú oblasť v rámci 
sprevádzania, akým je holistický prístup k zdraviu človeka. Zdôraznil, že v rámci ho-
listického prístupu k zdraviu je potrebné brať do úvahy aj otázky prístupu k zdraviu 
človeka, klásť dôraz predovšetkým na duševné zdravie, ktoré významným spôsobom 
ovplyvňuje fyzické a taktiež duchovné zdravie. Vyjadril názor, že pre oblasť spre-
vádzania je jedným z kľúčových aspektov orientácia práve na intervenciu v oblasti 
duševného zdravia, v tejto súvislosti taktiež uviedol príklady niekoľkých rizikových 
skupín, ktorých sa intervencia v oblasti duševného zdravia v rámci sprevádzania 
špecifi ckým spôsobom dotýka (boli medzi nimi napr. seniori, osamelí rodičia, ľudia 
s chronickými ochoreniami, ľudia dlhodobo žijúci v náročných životných, rodinných 
a sociálnych podmienkach, ľudia s odlišnou sexuálnou orientáciou a podobne). V sú-
vislosti s holistickým prístupom k zdraviu je podľa autora tohto príspevku dôležité brať 
do úvahy aj otázky v súvislosti s rôznymi civilizačnými a chronickými ochoreniami, – 
ktoré sa týkajú nielen Európy, ale aj Slovenska – a prenosnými vírusmi, ktoré môžu 
človeka ohroziť. Spomenul napríklad aj súvislosti s výskytom eboly alebo vírusom 
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Zika. Upozornil aj na dôležitosť starostlivosti o zdravie, v zmysle ako ľudia k svojmu 
zdraviu pristupujú a aj v tomto smere je podľa jeho názoru potrebná pomoc prostred-
níctvom sprevádzania.

Na základe skúseností zo svojej odbornej praxe, ako aj realizovaných štúdií v ob-
lasti sprevádzania predložil v závere svojho príspevku niekoľko podnetov na uvažova-
nie v súvislosti so vzdelávaním odborníkov v zmienenej oblasti a s ich profesionálnou 
identitou: sprevádzajúci musí taktiež dodržiavať určitý model zdravia, musí sa zodpo-
vedne starať o svoje fyzické, duševné, ako aj duchovné zdravie; musí byť psychicky 
vyrovnaný; v oblasti budovania svojho profesionálneho zázemia musí byť pripravený 
na celoživotné vzdelávanie; byť si vedomý záväzku zachovávať kritické myslenie, 
– to znamená rozvíjať zručnosti, ktoré budú potrebné, najmä pre kritické myslenie, 
schopnosť efektívne sa rozhodovať, byť schopný adekvátnej sebarefl exie, naučiť sa 
správne klásť otázky; vzhľadom na svoju profesionálnu identitu by mal taktiež zvážiť 
tieto aspekty: kto budú ľudia, s ktorými sa budem ako odborník stretávať, v zmysle 
orientácie na problémy a záťažové situácie, ktoré bude potrebné s nimi riešiť, akej 
skupine ľudí mám záujem pomáhať (rodinám, jednotlivcom s určitými problémami), 
som pre prácu s týmito ľuďmi dostatočne pripravený aj na odbornej úrovni? Pretože 
len záujem o problematiku, ktorú bude potrebné riešiť nie je dostačujúci, som pre 
túto prácu/poslanie dostatočne osobnostne zrelý? Je môj vlastný život kongruentný? 
Nie je prípustné pomáhať iným, ak nemám vyriešenú vlastnú životnú situáciu, uve-
domujem si, že pri sprevádzaní budem musieť nechať otvorený priestor osobe, ktorú 
sprevádzam? Mojou úlohou nie je poskytovať jej svoje vlastné rady alebo predkladať 
vlastné návody na riešenia jej problémov dokážem jej teda „nepomáhať” v tomto 
zmysle? Mojou jedinou úlohou je poskytnúť jej pomoc pri mobilizácii jej vlastných 
vnútorných zdrojov.

Po tomto príspevku nasledovalo prvé diskusné kolo účastníkov tejto medzinárod-
nej konferencie v rámci ktorého odzneli napríklad tieto otázky:

Môže sa stať Zranený Uzdravovateľ 241 v ponímaní Henriho Neuwena, autora pub-
likácie s rovnomenným názvom taktiež sprevádzajúcim? Odpoveď prednášajúceho 
profesora Daniela Westa bola kladná. Upozornil však na to, že títo ľudia potrebujú 
absolvovať odborné vzdelávanie v oblasti sprevádzania, ako aj prax pod dohľadom 
supervízora. Bez týchto atribútov by mohli hoci nezámerne sprevádzanej osobe ublí-
žiť. Zároveň však vyzdvihol dôležitosť poskytovania podpory pre takýchto Zranených 
Uzdravovateľov, podľa jeho slov je dobré a nanajvýš vhodné ich v tomto úsilí podporiť, 
uzavrel svoju odpoveď. Ďalšia otázka sa týkala sprevádzajúceho ako aktívne pôso-
biaceho odborníka v tejto oblasti, konkrétne v čom je jeho hodnota ako odborníka, 
v čom môže ponúknuť niečo iné/prípadne niečo navyše v porovnaní s inými formami 
odbornej pomoci v oblasti pomáhajúcich profesií?

Povolanie/poslanie sprevádzajúceho a to nielen na ľudskej, ale samozrejme na 
odbornej úrovni je odlišné napríklad v porovnaní so psychologickým, sociálnym alebo 
dokonca duchovným, pastorálnym poradenstvom, odpovedal autor príspevku Daniel 

241  Ústredným motívom zmienenej publikácie je myšlienka, že uzdravovať môže len človek, ktorý sám bol 
určitým spôsobom zranený ale jeho rany zároveň musia byť spracované pred Bohom a musia byť dotknuté 
Božím odpustením. Tzv. Zraneným Uzdravovateľom sa môže stať nielen z toho dôvodu, že  rozumie  určitému 
druhu bolesti, ale aj preto, že ľudia, ktorí prežili podobnú bolesť ho prijímajú. Veľmi intenzívne vnímajú, že 
práve takýto človek im má čo povedať a to z toho dôvodu, že s nimi zdieľa rovnaký osud. 
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West. Vo svojej odpovedi sa taktiež venoval analýze týchto odlišností. Výsledky jeho 
stručnej analýzy ukázali, že spočíva v akademickej príprave v podobe odborného 
vzdelávania v rámci špeciálnych študijných programov, odborných školení a kurzov 
na pregraduálnej a postgraduálnej úrovni v zahraničí, so špecifi ckým zameraním na 
oblasť teórie osobnosti a teórie správania v súvislosti s ľudským prístupom voči spre-
vádzanému človeku. Ďalej taktiež predložil niekoľko relevantných dôvodov, prečo je 
hodnota sprevádzajúceho ako odborníka iná v porovnaní s inými formami odbornej 
pomoci v oblasti pomáhajúcich profesií. Pri sprevádzaní musíme mať na pamäti, že 
každý človek je jedinečný/unikátny v jeho výzore, osobnosti, myslení, charaktere, 
emocionálnom vyjadrení a v neposlednom rade v jeho duchovnosti/duchovnom pre-
žívaní. To znamená, že musí byť zabezpečená ochrana a pozdvihovanie jeho ľudskej 
dôstojnosti a ľudských práv. Ako sprevádzajúci máme dôležitú povinnosť/poslanie 
obhajovať dôstojnosť a práva iných ľudí a zasadzovať sa o sociálnu spravodlivosť 
vkladaním Božej lásky do tejto spravodlivosti. Máme zodpovednosť sledovať sveto-
vé dianie, všetko čo sa okolo nás deje na lokálnej i globálnej úrovni, aby sme boli 
schopní poskytnúť efektívnu odbornú pomoc súbežne s ľudským prístupom, aby ten 
človek, ktorého sprevádzame mal možnosť v našej práci/poslaní vnímať nedeliteľ-
nosť zmienených dvoch atribútov, uviedol.

Diskusia účastníkov v rámci tohto diskusného kola bola zameraná taktiež na ľudí 
žijúcich v rozvojových krajinách, otázky možností aplikovania sprevádzania v týchto 
komunitách, sprevádzanie pri práci s HIV pozitívnymi osobami, ktoré sú stigmatizova-
né a sociálne vylúčené aj v rámci svojich komunít. V tejto súvislosti zazneli napríklad 
otázky, či je pre týchto ľudí sprevádzanie vhodnou formou pomoci, či nie je v takých-
to prípadoch naopak potrebnejšie skôr komunitné poradenstvo alebo odborná psy-
chosociálna pomoc. Aplikovanie pomoci prostredníctvom sprevádzania aj v oblasti 
rozvojových krajín, komunít, pri tejto špecifi ckej skupine ľudí je možné. HIV pozitívne 
osoby, rovnako ako aj komunita, v ktorej žijú dokonca potrebujú pomoc, ktorú môže 
poskytnúť práve sprevádzanie, reagoval na položenú otázku prednášajúci Daniel 
West. Avšak ako vo svojej odpovedi ďalej uviedol, vyžaduje odborné vzdelávanie 
a čo je veľmi dôležité, toto vzdelávanie musí byť popri všetkých špecifi kách, ktoré 
sprevádzanie vyžaduje zamerané taktiež na oblasť komunitného zdravia.

Po skončení prvej diskusie nasledovalo privítanie ďalšieho prednášajúceho hos-
ťa, akým bol prof. Arnaldo Pangrazzi, pôsobiaci na Inštitúte Camilianum v Taliansku. 
Vo svojom príspevku Sprevádzanie v Taliansku: oblasti a programy v stručnosti pri-
blížil vývoj sprevádzania v Taliansku, pričom porovnal obdobie neskorých 80-tych 
rokov s poslednými dvoma desaťročiami. Ako uviedol, vzdelávanie v oblasti sprevá-
dzania v Taliansku je v súčasnosti zastrešované rôznymi vzdelávacími inštitúciami 
a asociáciami, ktoré ponúkajú certifi káty a diplomy z tejto oblasti. Ďalej sa zaoberal 
požiadavkami a pokračovaním sprevádzania ako programu v oblasti vzdelávania, 
ako aj jeho praktickej aplikácie v Taliansku, kontextom, v ktorom je sprevádzanie po-
núkané, obsahu programov sprevádzania a rôznymi školami, smermi sprevádzania. 
Osobitnú pozornosť venoval sprevádzaniu v oblasti zdravotníctva a taktiež informá-
ciám, úlohám a prínosu Inštitútu Camilianum k tvorbe sprevádzania na ministerstve 
zdravotníctva. V stručnosti taktiež predstavil vzdelávací program sprevádzania, ktoré 
ponúka práve Inštitútu Camilianum. Spomenul historický vývoj sprevádzania aj na 
základe príkladu života zakladateľa Inštitútu svätého Kamila de Lellis. Ten sa vďaka 
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svojim životným zraneniam (spôsobené neviazaným spôsobom života, závislosťou 
na hrách, alkoholizmom a pod.), ktoré správne spracoval pred Bohom a pretrans-
formoval ich do lásky k blížnym začal venovať starostlivosti o chorých a núdznych 
ľudí. Predovšetkým však o chorých väzňov, voči ktorým mali zdravotnícki pracovníci 
negatívny postoj. Starostlivosť Kamila de Lellis mala odlišný prístup od výhradne 
humánneho postoja ostatných zdravotníckych pracovníkov. Jeho postoj bol zamera-
ný na citlivý prístup ku každému človeku, ktorému pomáhal, z toho dôvodu neskôr 
vytvoril malú komunitu spolupracovníkov, ktorá bola založená práve na tomto citlivom 
prístupe voči iným. Autor príspevku taktiež spomenul aj niekoľko príkladov zo svojej 
vlastnej praxe, pričom zdôraznil, že pri sprevádzaní je kľúčovým aspektom prebudiť 
zdroje a potenciál klienta, ktorého sprevádzame. Podľa jeho vlastných slov by sme 
to mohli prirovnať k prebudeniu alebo odokrytiu fyzickej stránky, ktorá je prítomná 
v každom človeku, a ktorá ho niekedy obmedzuje. Následne v stručnosti priblížil 
poskytovanie pomoci prostredníctvom sprevádzania v rámci Inštitútu Camilianum. 
Inštitút sa prostredníctvom sprevádzania snaží poskytnúť pomoc ľuďom s chronic-
kými ochoreniami, s rôznymi emocionálnymi problémami, ľuďom, ktorí musia každo-
denne čeliť záťažovým situáciám, ľuďom nachádzajúcim sa v konfl iktných vzťahoch, 
a taktiež zdravotníckym, či sociálnym pracovníkom, ktorí práve prechádzajú rôznymi 
štádiami syndrómu vyhorenia. Naším úsilím je viesť ich k tomu, aby získali iný, opti-
mistickejší pohľad na svoj život, interpersonálne vzťahy a situácie, ktoré práve preží-
vajú, hlavnú kompetenciu ktorú im poskytujeme je empatické počúvanie, pozornosť 
a citlivý ľudský prístup postavený na Božej láske k človeku a rovnakým smerom sú 
vedení aj študenti Inštitútu Camilianum v rámci programu sprevádzania, uviedol na 
záver svojho príspevku.

Prvé otázky nasledujúceho diskusného kola sa zameriavali na odporúčania sa-
motného autora príspevku prof. Arnalda Pangrazziho, ktoré sa týkali etablovania 
vzdelávania v oblasti sprevádzania aj v prostredí teologických fakúlt v rámci niekto-
rých postkomunistických krajín, napríklad Slovenska alebo Českej republiky. Prof. 
Pangrazzi vzdelávanie v oblasti sprevádzania v rámci teologických fakúlt samozrej-
me veľmi odporučil, a to nielen v prípade katolíckych, ale aj evanjelikálnych teolo-
gických fakúlt, pretože ako uviedol duchovní – či už kňazi, pastorálni pracovníci, 
pastori, či kazatelia pôsobiaci v rôznych cirkevných spoločenstvách, by mali ukázať 
ľuďom, ktorí sú im zverení, že rozumejú ich problémom a sú schopní im poskytnúť 
efektívnu odbornú pomoc. Ďalej poukázal na to, že vzdelávanie v tejto oblasti by im 
mohlo pomôcť pri poskytovaní tejto pomoci prostredníctvom osvojenia si rôznych 
sociálnych a komunikačných zručnosti, objavenia svojho potenciálu, aby tak dokázali 
týmto ľuďom spoločne s efektívnou odbornou pomocou prinášať aj nádej.

Ďalšie otázky do diskusie v tomto kole boli orientované na problematiku migrácie 
a s ňou súvisiace otázky týkajúce sa oblasti sprevádzania, či je prostredníctvom 
sprevádzania možné poskytnúť efektívnu pomoc aj migrantom z Afriky do Európy 
bez prílišného riskovania a participácie veľkého množstva ľudí v rámci Slovenska.

V súčasnosti sme svedkami toho, ako sa mnoho ľudí snaží prejsť z Afriky do Euró-
py, uviedol prof. Pangrazzi. Podľa jeho názoru je práve Taliansko miestom, kam mig-
ranti prichádzajú najčastejšie, viac ako do Grécka. Európa má veľké obavy z šírenia 
rôznych chorôb, ktoré by so sebou mohla migrácia týchto ľudí priniesť. Z tohto dôvodu 
v Taliansku existuje silná organizácia ľudí pozostávajúca zo zdravotníckych pracovní-
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kov, lekárov, sestier, ktorá týmto migrantom venuje zdravotnícku pomoc v rámci chrá-
nených oblastí, vytvorených na tento účel. Tento proces trvá veľmi dlhý čas, pretože 
ide o prvoradú záležitosť. V Taliansku existuje niekoľko podobne orientovaných cen-
tier a organizácií, ktoré pracujú v mestách, napríklad na Sicílii a v Kalábrii. Podporu 
a pomoc v tejto oblasti poskytujú aj medzinárodné skupiny a zdravotnícki pracovníci 
z iných miest. Podľa prof. Pangrazziho však vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
všetci zdravotnícki a pomáhajúci pracovníci aktívne zainteresovaní do tejto oblasti 
asistujú pri Exode, ktorý mení identitu mnohých ľudí a obzvlášť pomáhajúci pracov-
níci sa preto musia nastaviť tak, aby boli fl exibilní.Väčšina týchto ľudí neuteká preto, 
že chcú vidieť svet, ale preto, že sú utláčaní a potrebujú si zachrániť svoj život. Prof. 
Pangrazzi v tejto súvislosti poukázal napríklad na mesto Aleppo v Sýrii, ktoré bolo 
bombardované a ľudia z neho museli rýchlo odísť len s tým najnevyhnutnejším v ru-
kách, aby si zachránili život, pretože stratili bezpečie a svoj domov. Ich blízki príbuzní 
museli v niektorých prípadoch v tomto meste zostať, pretože nemali kam odísť. Preto 
podľa názoru Prof. Pangrazziho musíme načúvať tomuto plaču ľudí. Určite si niekedy 
myslíme, že by sme sa inak správali a boli by sme pokojnejší, keby sme nemuseli čeliť 
tomuto problému. Avšak, ako ďalej pokračoval prof. Pangrazzi mali by sme sa skúsiť 
vcítiť do emocionálneho prežívania týchto ľudí, skúsiť si predstaviť aké to musí byť 
prežiť ich problémy, a zažiť svet, ktorý oni musia opustiť. Mali by sme ich privítať vo 
svetle biblických aspektov problematiky migrácie, hoci ani vnímanie týchto biblických 
aspektov nie sú v tejto oblasti podľa neho postačujúcim riešením. Svoju odpoveď 
v rámci diskusie uzavrel vyjadrením nádeje, že si s týmito ľuďmi, ktorí sa nachádzajú 
v tragickom a veľmi kritickom období života dokážeme navzájom podať ruku, dokáže-
me byť voči nim pohostinní a empatickí a pokúsime sa naplniť ich potreby. Musíme sa 
snažiť pochopiť túto dramatickú situáciu, v ktorej sa momentálne spoločne s týmito 
ľuďmi nachádzame, zdôraznil.

V poradí ďalším prednášajúcim hosťom bola Sr. Magdolna Kővari, MA, CAS, ktorá 
je členkou komunity sociálnych sestier v Budapešti, absolvovala formáciu pastorálne-
ho poradenstva v Marilande vo Washinktone a v súčasnosti pôsobí na Mental Health 
Institute Semmelweis University, Budapešť. Vo svojom príspevku Trendy v sprevá-
dzaní, Pastorálna starostlivosť, Pastorálne sprevádzanie v stručnosti predstavila vý-
voj pastorálnej starostlivosti a poukázala na špecifi ká pastorálneho sprevádzania. 
Upozornila, že pastorálna starostlivosť siaha až do obdobia stredoveku, je prítomná 
vo všetkých tradíciách viery a kultúry, a zvyčajne sa odráža v emocionálnej a du-
chovnej starostlivosti o jednotlivca v núdzi. V pomerne nedávnom období spoločne 
s rozvojom medicíny, psychológie a ďalších odborov spoločenských vied rôznych 
typov pomáhajúcich vzťahov sa na základe empirických výskumov objavilo oddele-
nie duchovnej/náboženskej praxe alebo dokonca ich kritika. Avšak začiatkom druhej 
polovice 20. storočia výsledné rozdelenie medzi psychologickým/vedeckým a teolo-
gickým/náboženským prístupom k starostlivosti o ducha sa postupne posunula k po-
kusom o integráciu: v náboženskej oblasti začali pastori vo svojej službe integrovať 
znalosti a odborné skúsenosti z oblasti sociálnych vied, zatiaľ čo sa psychológia 
a psychoterapia len otvárajú duchovnému rozmeru starostlivosti. Okrem možnosti 
integrácie psychológie a spirituality takisto predstavuje rad výziev, a to najmä v kon-
texte postmodermizmu a konštruktivizmu. Venovala sa skúmaniu modelu pastoračnej 
integrácie, ktorý umožňuje pohľad na rôzne typy pastorálnej psychologickej pomoci, 
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pastorálnej psychoterapie, pastorálnej starostlivosti, či pastorálneho sprevádzania. 
Termín pastorálny sa v tomto kontexte používa inak, a to z aspektu praxe pastorálnej 
psychológie.

Pastorálny prístup, ktorý vo svojom príspevku autorka odprezentovala má vý-
znamné dôsledky pre vzdelávacie programy v oblasti pastorálneho sprevádzania. 
Tento prístup bol implementovaný v ekumenickom, interdisciplinárnom a integrač-
nom špecializovanom programe s názvom Pastorálne sprevádzanie na Univerzite 
Semmelweis v Budapešti.

Zmienený prístup v oblasti pastorálneho sprevádzaniasa vyznačuje predovšet-
kým integráciou duchovného rozmeru do tohto druhu sprevádzania. Je interpreto-
vaný na osobnosti sprevádzajúceho. Práve táto interpretácia v podaní autorky vo 
všetkých účastníkoch konferencie najviac rezonovala.

Podľa slov autorky príspevku osobnosť sprevádzajúceho sa vyznačuje vysokou 
osobnou a duchovnou integritou pretože žije v Božej prítomnosti a to ho uschopňuje 
nachádzať Boha vo všetkých aspektoch svojho života. Vo svojom osobnom i profe-
sionálnom živote čerpá z existenčného stretnutia v tichu a samote s Bohom a so se-
bou samým. V tomto stretnutí môže nájsť vlastné riešenia pre objavenie vnútorných 
zdrojov života, z ktorých je následne možné nájsť odpovede na životné otázky, či rie-
šenie problémov. Toto stretnutie je charakteristické slobodou a vytvorením priestoru 
potrebného na to, aby mohol zistiť kým vlastne je. Je to stretnutie s pravdou o ňom 
samom, ktorá ho oslobodí. Nejde však o žiadnu objektívnu teoretickú pravdu, ktorá 
by ho mala oslobodiť. Je to pravda o ňom samom. Dáva mu odpovede na otázky: 
Kto som ja a kto je Boh? Kým som ja v očiach Boha ako Jeho stvorenie podľa Jeho 
obrazu?... V tomto stretnutí však nejde len o samotu s Bohom – ide v ňom o veľký boj, 
pretože v tejto samote musí pastorálny sprevádzajúci čeliť všetkým svojim pochybe-
niam a ilúziám svojho ja, ktoré ho držia v zajatí. Prechádzanie touto mukou transfor-
mácie sa deje len prostredníctvom ticha a samoty. V modlitbe prináša celého jeho ja 
Bohu a celej Jeho podstate. A práve to sprevádzajúceho učí sebapoznaniu a prináša 
mu to určitý druh naplnenia. Táto sústredená pozornosť sprevádzajúceho na Boha, 
v ňom otvára nový vnútorný priestor, v ktorom môže akceptovať seba samého, či už 
milovaného alebo zlomeného. Je to priestor, v ktorom môže akceptovať pravdu, ktorá 
je zároveň aj pokorou. A práve tu sa rodí láskavosť a začína sa prebúdzať duch, ktorý 
sa zmieruje s pravdou v ňom.

Tento vnútorný priestor sám o sebe zároveň dokáže pomôcť sprevádzajúcemu 
vytvoriť si priestor aj pre iných ľudí. A práve to je paradox tohto vnútorného priestoru, 
že nie je prázdnotou ale priestorom, ktorý bude miestom pre zdroj života, miestom 
ticha, kam môžu vstúpiť aj iní ľudia, – napríklad ľudia, ktorým v oblasti pomáhajúcich 
profesií pomáhame – a nájsť v ňom uzdravenie. Prostredníctvom tohto vnútorného 
priestoru, vytvára sprevádzajúci priestor aj pre človeka, ktorého sprevádza, aby aj on 
mohol nájsť samého seba a zároveň objaviť svoj potenciál, uviedla autorka na záver 
svojej interpretácie.

V rámci tohto diskusného kola účastníkov konferencie zazneli napríklad otáz-
ky týkajúce sa skúseností z praxe autorky odprezentovaného príspevku v súvislosti 
s akceptovaním integrácie spirituality do oblasti pomáhajúcich profesií.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA VENOVANÁ SPREVÁDZANIU V SOCIÁLNEJ PRÁCI ODHALILA NOVÉ ROZMERY A OTÁZKY | Mariana Hamarová
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Autorka príspevku pani Magdolna Kővari priznala, že v tejto oblasti má skúse-
nosť nepriateľstva voči implementácii duchovného rozmeru do oblastí pomáhajú-
cich profesií. Toto nepriateľstvo často vychádza z neochoty odborníkov zaoberať 
sa duchovným rozmerom človeka, ktorému poskytujú svoju odbornú pomoc. Podľa 
jej slov, to ale neznamená, že duchovný rozmer musíme z oblasti odbornej pomoci 
nevyhnutne vylúčiť. Práve naopak, v pastorálnom sprevádzaní napríklad máme mož-
nosť tejto integrácie duchovného rozmeru, ktorá je prítomná v zmienenom vnútornom 
priestore sprevádzajúceho. Tento vytvorený vnútorný priestor má duchovný rozmer 
sprevádzaného stále na zreteli bez ohľadu na to, či sprevádzaný oň prejavuje záujem 
alebo nie. Duchovný rozmer je totiž vo vytvorenom vnútornom priestore prítomný, ale 
zároveň nenásilným spôsobom. Zároveň však uviedla, že otvorene a v konkrétnej 
podobe sa môže prejaviť až v prípade prejaveného záujmu zo strany sprevádzaného, 
aj o duchovný rozmer v rámci pomáhajúceho procesu.

Popoludňajšiu časť zamýšľania sa nad sprevádzaním, možnosťami jeho praktic-
kých aplikácii, ako aj rôznymi aspektmi, ktoré súvisia s teológiou a sociálnou prácou 
otvoril príspevok s názvom Refl exia procesu výučby sprevádzania na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v podaní Dr. theol. Jozefa Žuffu. Vo svojom príspevku sa 
zameral na analýzu skúsenosti s dvojročnou implementáciou výberového predme-
tu, univerzitného štúdia zameraného na zvyšovanie kompetencií študentov pre ich 
budúcu prax, ako aj nácviky zručností sprevádzania prostredníctvom simulovaných 
rozhovorov. Proces nácviku je zameraný na postupné trénovanie jednotlivých techník 
a štýlov vedenia rozhovorov vzhľadom na riešenú problematiku. Súčasťou predmetu 
je taktiež tvorba videomanuálu, ktorý študentom pomáha koncipovať získané poznat-
ky do použiteľného a jednoduchého návodu. Cieľom zaradenia prípravy manuálu zo 
strany študentov je predovšetkým vytvorenie podmienok pre získanie skúsenosti 
s procesom jeho tvorby na základe vlastných zážitkov.

Autor sa v príspevku taktiež zamýšľal nad troma hlavnými myšlienkami, ktoré 
následne hlbšie rozanalyzoval. Vychádzali z realizovaného výskumu, ktorý mapoval 
kontext meniacej sa religiozity v postkomunistických krajinách v súvislosti so špeci-
fi ckými aspektmi sprevádzania relevantnými pre túto oblasť.

Prvou myšlienkou bolo kurikulum vzdelávania v oblasti sprevádzania na teologic-
kých fakultách na území Slovenska, Českej republiky a Poľska. Výsledky výskumu 
preukázali, že tento aspekt v kurikulu vzdelávania absentuje. Potvrdilo to aj ďalšie 
realizované skúmanie zamerané na záujem mladých kňazov a pastoračných pracov-
níkov o ďalšie vzdelávanie. Práve oblasť sprevádzania, hoci ju nedokázali presne 
zadefi novať bola kľúčovou oblasťou ich záujmu o ďalšie vzdelávanie. Samozrejme 
popri sprevádzaní prejavili záujem taktiež o rozvíjanie sa v zručnostiach z oblasti 
psychológie, zamerané na motiváciu človeka a tímovú spoluprácu, aby mohli efektív-
nejšie motivovať tím vo svojich farnostiach, ako spoločne plánovať rôzne druhy aktivít 
v rámci farností. Participanti zmieneného výskumu si podľa ich vlastných vyjadrení242 

242  Tieto vyjadrenia participantov výskumu mladých kňazov a  pastoračných pracovníkov zároveň nezávisle 
na sebe potvrdili koncepciu sprevádzania na území Slovenska spoluvytváranou pani docentkou Máriou 
Šmidovou.
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taktiež uvedomujú nevyhnutnosť odborného prístupu a tréning určitých zručností243, 
ktoré by im boli nápomocné počas vedenia rozhovorov vo farnostiach, v priebehu 
starostlivosti o rodiny a manželské páry na určitom úseku ich životov.

Druhou myšlienkou bolo zameranie sa na zmeny hodnôt v oblasti pastorálnej 
teológie, ktoré vplývajú na pastoračnú prácu. Autor v tejto súvislosti uviedol niekoľko 
základných údajov, zmieneného realizovaného skúmania orientovaného na zmeny 
ľudskej religiozity, ktoré poukazujú na nevyhnutnosť uskutočnenia zmeny v súčasnej 
spoločnosti. Táto potreba zmeny zároveň vyvoláva reťazovú reakciu v podobe potre-
by špecifi ckého prístupu pomoci, špecifi ckej práce s ľuďmi v súčasnej spoločnosti, 
a tou môže byť práve sprevádzanie, ale v tomto zmysle nie ako metóda ale ako určitý 
typ myslenia.

Tretia myšlienka, ktorú autor príspevku analyzoval vychádzala z predchádzajúcej 
myšlienky: Prostredníctvom sprevádzania by sme v rámci našich bádaní na úrovni 
teoretických východísk, ako aj empirických štúdií, chceli poukázať taktiež na to, že 
potrebná zmena spoločnosti a kultúry je možná aj v pastoračnej praxi. Aké výcho-
diská nám dáva naša kultúra, je podľa názoru autora príspevku ďalšia dôležitá oblasť, 
ktorú je potrebné zaradiť do obsahu vzdelávania v oblasti sprevádzania.

Po analýze týchto myšlienok nasledovala prezentácia výsledkov výskumu zmien 
ľudskej religiozity v postkomunistických krajinách, ako aj prieskumov týkajúcich sa 
islamu a sekulárnych anglosaských krajín.

Sprevádzanie ako určitý typ myslenia bol jedným z podnetov, ktorý otvoril ďalšie 
diskusné kolo účastníkov konferencie.

Podľa autora príspevku Dr. theol. Jozefa Žuffu ide o typ myslenia, ktorý človeka 
núti/motivuje premýšľať s otvorenosťou. Sprevádzajúci podľa jeho slov vstupuje do 
pomáhajúceho procesu s predpokladom, že aj on vďaka tejto otvorenosti myslenia 
odíde ako ten, kto sa môže niečo naučiť. Ako ďalej uviedol, nakoľko v sprevádzaní 
ide o nedirektívny prístup/typ pomoci, sprevádzajúci musí mať stále na pamäti, že 
do tohto procesu nevstupuje ako jediný majiteľ pravdy ale ako niekto, kto sa snaží 
s človekom, ktorý hľadá odpovede na svoje životné otázky, či riešenia svojho prob-
lému spoločne kráčať vo veľkej úcte k jeho dôstojnosti, slobode a vnútornej sile.244 
Práve obrovská sloboda, ktorou sprevádzaný disponuje je zo zmienených atribútov 
najvýznamnejšia, pretože sprevádzaného oprávňuje k tomu, aby si sám zvolil vlastnú 
cestu/spôsob riešenia svojho problému, uzavrel svoju odpoveď Dr. theol. Jozef Žuffa.

Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania v rodinách 
so špecifi ckými sociálnymi problémami bol názov ďalšieho príspevku v podaní doc. 
Márie Šmidovej. V rámci svojho príspevku v stručnosti priblížila vývoj a spoluvytvára-
nie sprevádzania na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity vzhľadom na špecifi cké 
podmienky na území Slovenska.

Ďalej sa taktiež zamerala na interpretáciu vnímania sprevádzania na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity. Je to profesionálne sprevádzanie človeka počas jeho 
rozhodovania či hľadania životnej cesty. Hľadanie vnútorných síl, ktoré by mu mohli 
pomôcť prekonať daný stav. Ide o pomáhajúci nie direktívny spôsob pomoci. Nie je 
duchovným vedením a nie je ani výhradne zamerané na duchovný rozmer človeka. 

243  Výsledky realizovaného výskumu ukázali, že tieto zručnosti sú obsiahnuté práve v sprevádzaní.  
244  ŠMIDOVÁ, M.: Využitie sprevádzania v sociálnej práci, s. 5.
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A vytvára nový spôsob ako čeliť ťažkým situáciám. Situáciám, ktoré zasahujú jed-
notlivca na osobnej, spoločenskej, spirituálnej úrovni.245 Hlavnou kompetenciou je 
empatické a etické počúvanie. Ďalšími sú získanie schopnosti identifi kovať osobitos-
ti rozhovoru, používať multikulturálne kompetencie, zapojiť pozitívnu psychológiu, 
spoznať metódy pri rozhovoroch, anticipovať odpovede klienta a podobne. Autorka 
v rámci svojho príspevku predstavila aj model/projekt efektívnych praxí realizovaných 
počas štúdia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Obsahom tohto modelu/
projektu je konkrétny aplikačný nácvik zručností v oblasti sociálnej práce, ktorého 
úlohou je významným spôsobom posilniť špecifi cké sociálne a komunikačné zruč-
nosti a kompetencie študentov pôsobiacich v oblasti pomáhajúcich profesií, praktická 
príprava so zameraním na metódy využitia sprevádzania vo svojej budúcej profesii, 
tvorba osobných kompetencií študentov na základe intenzívnej skúseností, prepo-
jenie medzi teóriou a praxou. Zameriava sa na prenos už získaných teoretických 
poznatkov do praxe v autentickom (nie simulovanom) prostredí.

Autorka taktiež predstavila konkrétne príklady týchto praxí s priamou aplikáciou 
sprevádzania. Mali charakter niekoľkodňových stretnutí rodín s deťmi s rôznym po-
stihnutím. Úlohou účastníkov praxe bolo byť tichými anjelmi pre tieto rodiny, nevnu-
covať sa, byť len pozorovateľmi, možno urobiť nejaký posun v rodine, vzhľadom na 
problém, ktorý vypozorujú. Podľa vyjadrení autorky príspevku sa práve skúsenosti 
z týchto efektívnych praxí stali akýmsi fundamentom pre rozhodnutie sa spoluvytvá-
rať sprevádzanie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity vzhľadom na špecifi cké 
podmienky na území Slovenska.

Moderátori konferencie uviedli nasledujúci príspevok s názvom Pastorálne pora-
denstvo – praktické a legislatívne možnosti, ktorý predniesla doktorka Renáta Jam-
borová, pôsobiaca na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo svojom príspevku 
poskytla veľmi prehľadný súhrn legislatívneho kontextu pastorálneho poradenstva 
a sprevádzania. Upozornila na to, že pastorálne poradenstvo si v podmienkach Slo-
venskej republiky stále hľadá svoje stabilné miesto. Tento proces hľadania a etab-
lovania začal svoju intenzívnu cestu po roku 1989. S rozvojom odboru sociálnej 
práce sa posúva aj možnosť vzdelávania a legislatívneho ukotvenia poradenstva na 
Slovensku. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v § 19 defi nuje sociálne 
poradenstvo, ktoré rozdeľuje na základné a špecializované poradenstvo, podľa in-
tenzity a formy poskytovanej služby. Ďalším úsilím otvoriť a posilniť priestor pre ob-
lasť sprevádzania je psychológia, špecifi cká oblasť pastorálnej psychológie. Jedným 
z nestorov konceptu pastorálnej psychológie bol prof. Ladislav Košč. Postupne sa 
k tomuto konceptu začala hlásiť skupina kresťansky orientovaných psychológov, ktorí 
hľadali prieniky medzi psychológiou a religiozitu, psychológiou a pastorálnou služ-
bou resp. pastorálnym poradenstvom. Koncepty vychádzajú z psychoanalytických, 
humanistických alebo logoterapeutických prístupov. Do uvedených prístupov je za-
komponovaná trojdimenzionálnosť bytia, resp. somato-psycho-spirituálne vnímanie 
jednoty existencie človeka. Uvedené koncepty etablovania sprevádzania majú za 
sebou isté skúsenosti aj svoju krehkosť. Zdôraznila, že práve z uvedených dôvodov 
je dôležité znovuotvorenie širšej diskusie a hľadanie medziodborových súvislosti, 
s využitím prienikov medzi humanitnými vedami, ako sú teológia, psychológia či soci-

245  ŠMIDOVÁ, M.: Tréning dobrovoľníkov na sprevádzanie ľudí so špeci� ckými potrebami, s. 6.
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álna práca. Poskytovanie integrovanej pomoci a služieb predstavuje podľa jej názoru 
v súčasnosti nevyhnutnú súčasť profesionálnej zručnosti z teoretického aj praktické-
ho hľadiska pomáhajúcej profesie. Na záver svojho príspevku dodala, že je potrebné 
také poskytovanie pomoci, ktorá bude posilňovať vnútorné zdroje a stabilitu človeka 
v kontexte jeho biodromálneho vývoja s vnímaním a akceptovaním bio-psycho-soci-
álno-spirituálnej dimenzie jeho osobnosti.

Cieľom posledného príspevku s názvom Skúsenosti so sprevádzaním z pohľadu 
slovenských a zahraničných študentov bolo poskytnúť zhrnutie skúseností z oblasti 
sprevádzania z pohľadu vysokoškolských študentov, ktoré predniesla pani Eva Cho-
vančík študentka študijného programu Náuka o rodine Teologickej fakulty Trnavskej 
univerzity. Vo svojom príspevku poskytla ucelený prehľad o situácií sprevádzania, 
ako aj o vzdelávaní v tejto oblasti v jednotlivých krajinách Európy a porovnávala ju 
so situáciou na území Slovenska.

Nasledovala posledná diskusia účastníkov konferencie, ktorá refl ektovala nasle-
dovné zaujímavé otázky:

V akých prípadoch môže sprevádzajúci poradiť človeku, ktorého sprevádza? 
Z ľudského, etického alebo teologického hľadiska, keď vidí, že jeho klient sa rozho-
duje nesprávne?

Na tieto položené otázky reagovali Dr. theol. Jozef Žuffa a prof. Martin Šarkan. 
Podľa ich skúseností sa táto otázka objavuje už pri absolvovaní prvých aplikačných 
rozhovoroch s klientom a konkrétnych cvičeniach zameraných na tréning zručností 
v oblasti sprevádzania. Pokiaľ ide o možnosť poradiť klientovi v oblasti sprevádzania, 
ide predovšetkým o etické otázky, ktoré klient do tohto pomáhajúceho procesu pri-
náša. Na Slovensku je zatiaľ implementovaný trend neradiť pri poskytovaní sprevá-
dzania. To znamená, že až v prípade, keď sprevádzaný prejaví záujem o názor spre-
vádzajúceho/pohľad na jeho situáciu, ak ho požiada radu, – vtedy mu sprevádzajúci 
môže predostrieť svoju radu, či názor. Ale nakoľko sa sprevádzanie v podmienkach 
Slovenska stále profi luje, určite tento prístup postupne nadobudne ešte ďalšie prida-
né odborné aspekty.

K týmto otázkam sa taktiež vyjadrili aj zahraniční hostia tejto medzinárodnej kon-
ferencie, konkrétne pani Magdolna Kővari, MA, CAS, a pán prof. Daniel West.

Sprevádzajúci bude musieť byť často konfrontovaný so skutočnosťou, že tí, kto-
rých sprevádza, uskutočnia nesprávne rozhodnutia, uviedla aj na základe skúseností 
z vlastnej praxe pani Magdolna Kővari. Podľa jej skúseností nie je v kompetencii 
sprevádzajúceho zhodnotiť, čo je správne a čo naopak nie. Vo vzájomnej diskusii 
(sprevádzajúceho a sprevádzaného) môže taktiež vzniknúť niečo, čo je za hranica-
mi vedomostí alebo presvedčení sprevádzajúceho a on bude musieť k tomu zaujať 
konkrétny postoj.

Ako odpoveď na to, aký má tento postoj byť pani Magdolna Kővari uviedla dve 
ilustrácie z Evanjelia. Jedna z nich sa viaže k roku milosrdenstva. Je to podobenstvo 
o márnotratnom synovi. Podľa jej názoru by to však malo byť skôr podobenstvo o ot-
covi. A práve v oblasti sprevádzania existuje mnoho spoločných aspektov s otcom 
v tomto podobenstve. Následne uviedla konkrétnu interpretáciu: sprevádzajúci vie, 
že sprevádzaný (možno) pôjde zlou cestou a taktiež vníma, že jeho voľby nie sú 
dobré. Avšak nemôže mu zobrať jeho vlastnú slobodu. Musí konať tak, ako by v jeho 
prípade konal Boh. Situácia sprevádzaného nie je sprevádzajúcemu či už z ľudské-
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ho alebo odborného aspektu ľahostajná, ale rešpektuje jeho slobodu a popritom 
verí Bohu. A na základe tejto viery, prenesenej aj do oblasti poskytovania odbornej 
pomoci sprevádzajúci môže nechať sprevádzaného ísť zlou cestou, pretože Boh ho 
bude na nej ochraňovať.Taktiež uviedla skúsenosť, že ľudia často hovoria, že veria 
v Boha, ich správanie však tomu nenasvedčuje, pretože v konečnom dôsledku ne-
dávajú Bohu ako pomocníkovi šancu prejaviť Jeho Božiu silu. A táto skutočnosť sa 
často projektuje aj do oblasti poskytovania pomoci. Skúsenosti z praxe ukazujú, že 
mnoho pomáhajúcich pracovníkov sa mylne domnieva, že človeka, ktorému pomá-
hajú majú zachrániť alebo ho presvedčiť, že nemá robiť to alebo tamto. Avšak toto 
nie je ich úlohou a obzvlášť to platí pre oblasť poskytovania pomoci prostredníctvom 
sprevádzania.

Druhým evanjeliovým príkladom v súvislosti s poskytovaním rád v oblasti spre-
vádzania, sú posledné chvíle Poslednej večere, kedy Ježiš hovorí: Keď príde Duch 
Svätý, odokryje podstatu rozhodnutí. Pani Magdolna Kővari na tomto príklade v po-
kračujúcej diskusii poukázala, že sprevádzajúci nemôžu radiť ako sa má sprevádza-
ný rozhodnúť a ani ho o konkrétnom rozhodnutí presviedčať. To môže uskutočniť 
iba Duch Svätý. Preto si sprevádzajúci musí zodpovedať nasledovnú otázku: Mám 
(môžem) sprevádzanému v rámci atmosféry, v ktorej Duch Svätý pôsobí odporučiť 
biblické odkazy pôsobenia Ducha Svätého na vplyv ľudských rozhodnutí, alebo nie? 
Ak sa sprevádzajúci rozhodne predostrieť, toto odporučenie sprevádzanému nesmie 
prebiehať prostredníctvom evanjelizácie, zastrašovania, odcudzovania, či učenia. 
Ale malo by sa uskutočniť prostredníctvom akceptácie a spoločného putovania spre-
vádzaného a sprevádzajúceho.

Na záver svojho príspevku do diskusie pani Magdolna Kővari dodala, že dôležité 
je predovšetkým to, ako sa sprevádzaný cíti v prítomnosti sprevádzajúceho. Cíti sa 
úzkostlivo, ponížene, podvolene? Alebo sa naopak cíti akceptovaný so všetkými jeho 
chybami a zlými rozhodnutiami – cíti sa milovaný? To je podľa jej slov skutočná sila 
sprevádzajúceho, ktorou disponuje na odbornej i ľudskej úrovni, bez ohľadu na to, 
aké bude konečné rozhodnutie sprevádzaného.

 Na odpoveď pani Magdolny Kővari priamo nadviazal taktiež prof. Daniel West. 
Ako uviedol, v rámci sprevádzania je v pohľade vnímania človeka, ktorý načrtla pani 
Magdolna Kővari možné poskytnúť radu, intervenciu, avšak len v zmysle predostre-
nia následkov tohto rozhodnutia sprevádzaného. Sprevádzajúci, ktorý sa snaží spre-
vádzanému poskytnúť pomoc nemôže byť podľa slov prof. Daniela Westa nečinný 
v prípade, ak sa napríklad rozhodne spáchať samovraždu. V takýchto situáciách 
naopak musí sprevádzaného orientovať na zamyslenie sa nad dôsledkami jeho roz-
hodnutí. Preto musí byť sprevádzajúci fl exibilný a dôsledne skúmať individuálne si-
tuácie ľudí, ktorých sprevádza, uzavrel svoj príspevok do diskusie prof. Daniel West.

Ďalšia otázka sa týkala skúsenosti nedirektívneho prístupu v sprevádzaní a s akou 
odozvou v teréne sa stretávajú zahraniční a slovenskí hostia tejto medzinárodnej 
konferencie. Pretože v súčasnosti môžeme pozorovať, že ľudia (žijúci na území Slo-
venska) nachádzajúci sa v náročných životných situáciách aj v prípade, že vyhľadajú 
odbornú pomoc, napríklad v pastorálnej oblasti, nie sú zvyknutí práve na tento ne-
direktívny prístup. V tejto súvislosti teda zazneli otázky, či sú ľudia pripravení prijať 
túto formu prístupu, ktorá je založená predovšetkým na slobode jednotlivca.
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Na túto skupinu otázok reagovali v zastúpení zahraničných hostí konferencie pa-
ni Magdolna Kővari a slovenských hostí Dr. theol. Jozef Žuffa, prof. Martin Šarkan 
a doktorka Renáta Jamborová.

Ako prví sa k otázkam vyjadrili zahraniční hostia prostredníctvom pani Magdolny 
Kővari. Diskusiu odborníkov k týmto otázkam otvorila slovami, že nemožno pochybo-
vať o tom, že každý človek túži byť slobodný. Upozornila taktiež na to, že v prostredí 
postkomunistických krajín strednej a východnej Európy sa musíme naučiť liečiť sa 
z rán, ktoré nám spôsobila nesloboda komunistického režimu. A tento rozmer mu-
síme taktiež začať implementovať do rôznych odborných pomáhajúcich prístupov 
orientovaných na človeka, pretože už príliš dlho nám bolo hovorené/predkladané, 
akým spôsobom máme myslieť. Avšak ako zároveň ďalej uviedla, aj slobodu v jej 
obrovskom rozmere je potrebné osvojiť si správnym spôsobom, pretože aj ona má 
svoje úskalia. Ľudia majú radi pocit, že sú slobodní ale zároveň na seba neradi berú 
zodpovednosť. V súvislosti s týmto uvažovaním uviedla aj niekoľko príkladov, na 
ktorých ilustrovala, že je jednoduchšie, ak nám niekto povie čo máme robiť a akým 
spôsobom. Potom to nie je naša zodpovednosť a ak to nebude fungovať, môžeme 
obviniť niekoho iného, uviedla.

Tieto príklady následne pretransformovala taktiež do oblasti sprevádzania. Od-
borník v oblasti sprevádzania taktiež nemôže na seba brať zodpovednosť za životy 
iných, a to aj v súvislosti so slovami svätého Ignáca, ktoré sa dotýkajú aj profesionál-
neho pôsobenia v oblasti sprevádzania: iniciátor duchovnosti nemá byť tak nápadný 
a nemá ovplyvňovať človeka v nijakom smere. Preto by sprevádzajúci mali nechať 
priamo prehovoriť Boha k svojmu stvoreniu. V rámci sprevádzania je to podľa jej slov 
rovnaké. Sprevádzajúci nepreberá a ani nemôže preberať zodpovednosť za život 
sprevádzaného. Dôležitým aspektom v tejto súvislosti je podľa pani Magdolny Kővari 
už zmienená prítomnosť sprevádzajúceho pri človeku, ktorého sprevádza. Už len 
v samotnej prítomnosti sprevádzajúceho ako osoby v tomto pomáhajúcom procese, 
ktorá je obohatená jeho vytvoreným vnútorným priestorom, je sila – Božia sila, ktorá 
prúdi prostredníctvom sprevádzajúceho k sprevádzanému.

Následne sa k položeným otázkam v tejto diskusii vyjadrili slovenskí hostia kon-
ferencie Dr. theol. Jozef Žuffa a prof. Martin Šarkan. Ako uviedli, otázky podobného 
charakteru vznikajú skôr na území USA, či  Talianska, ale pravdepodobne o to in-
tenzívnejšie aj napríklad v Maďarsku, či na Slovensku. Pretože v rámci postkomu-
nistických krajín ešte stále prevláda v minulosti naučený určitý typ myslenia a ten je 
v ľuďoch hlboko zakorenený. Jedným z možných riešení tejto situácie je podľa názoru 
oboch slovenských hostí konferencie nadobudnutie viac praktických skúseností v ob-
lasti sprostredkovávania nedirektívneho prístupu v pomáhajúcich profesiách.Ich od-
poveď doplnilapani doktorka Renáta Jamborová. Podľa jej názoru potrebuje prístup 
v oblasti pastoračnej starostlivosti či služby, takúto zmenu vnímania slobody človeka, 
či už zo strany kňazov alebo iných pracovníkov pôsobiacich v oblasti pastorácie, či 
pomáhajúcich profesií. Ľudia, ktorým je pomoc poskytovaná to zrejme nevedia takto 
teoreticky uchopiť ale dávajú to najavo prostredníctvom svojho správania. Nepotre-
bujú niekoho, kto by im diktoval, čo a akým spôsobom majú robiť, akým smerom majú 
ísť, ale na druhej strane je potrebné si uvedomiť jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Prá-
ve toto konanie spôsobuje, že sa často dostávajú do takých priepastí, kdesi na okraj, 
kde potom volajú úplne bezradne po poskytnutí nejakej formy kvalitnej a efektívnej 
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pomoci. Želaná zmena, ktorá by mala v oblasti pastorácie, či pomáhajúcich profesií 
nastať je podľa jej vyjadrení v tom, aby sprevádzajúci boli tí, ktorí budú ľudí viesť 
k správnemu ponímaniu slobody, tak ako ju človeku dáva a rešpektuje aj samotný 
Boh. Ale zároveň musia byť sprevádzajúcimi, ktorí sprevádzanému so všetkou úctou 
voči tomuto rozmeru jeho slobody nedovolia padnúť, ale naopak budú s ním aj na-
ďalej spoločne kráčať a v prípade potreby mu môžu pomôcť rozhodnúť sa, uzavrela 
týmito slovami poslednú konferenčnú diskusiu, doktorka Jamborová.

Nasledovalo vyhodnotenie konferencie, ktoré vyzdvihlo niekoľko kľúčových as-
pektov, ktorými je potrebné sa v oblasti vzdelávania v sprevádzaní zaoberať.

Na základe uskutočnenej konferencie vznikli nové rozmery a otázky pre vzdelá-
vanie v oblasti sprevádzania, vzhľadom na podmienky Slovenska. Možno ich synte-
tizovať do nasledovných oblastí zásadného významu:

●  sprevádzanie má byť holistické;
●  hodnota sprevádzajúceho v sprevádzaní v porovnaní s inými pomáhajúcimi 

profesiami;
●  osobnosť sprevádzajúceho;
●  založenie kontrolných komisií pre sprevádzajúcich v oblasti efektivity vzdelá-

vania v sprevádzaní;
●  akceptácia integrácie spirituality do oblasti pomáhajúcich profesií;
●  integrácia duchovného rozmeru do sprevádzania;
●  cesta poradcu k sebe samému – jeho vlastný priestor;
●  sila obsiahnutá len v samotnej prítomnosti sprevádzajúceho, ako osoby a z nej 

vyplývajúca Božia sila, ktorá k sprevádzanému prúdi prostredníctvom sprevá-
dzaného;

●  radiť alebo neradiť v sprevádzaní?;
●  ak poskytnúť radu, tak akým spôsobom, aby bola zachovaná úcta voči slobode 

sprevádzaného, ktorú rešpektuje aj samotný Boh?;
●  možnosti intervencie pri sprevádzaní zo strany sprevádzaného, v zmysle 

orientácie sprevádzaného na zamyslenie sa nad dôsledkami jeho rozhodnutí?;
●  odozva sprevádzania v teréne? Sú ľudia pripravení na aplikáciu nedirektívneho 

prístupu obsiahnutom v sprevádzaní?;
●  správne osvojenie si slobody v oblasti pomáhajúcich profesií;
●  sprevádzanie ako určitý typ myslenia;
●  potrebná zmena spoločnosti a kultúry je možná aj v pastoračnej praxi;
●  nevyhnutnosť iného prístupu v oblasti pastoračnej starostlivosti či službe;
●  znovuotvorenie širšej diskusie a hľadanie medziodborových súvislosti s vy-

užitím prienikov medzi humanitnými vedami ako sú teológia, psychológia či 
sociálna práca;

●  sprevádzanie ako nová príležitosť k poskytnutiu pomoci pre komunitných, so-
ciálnych a misijných pracovníkov pôsobiacich v rozvojových krajinách;

●  problematika migrácie a s ňou súvisiace otázky týkajúce sa oblasti sprevádza-
nia;

●  otázky o možnostiach v oblasti vzdelávania v sprevádzaní, vzhľadom na pod-
mienky Slovenska.
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Tohtoročná medzinárodná konferencia venovaná vzdelávaniu v oblasti sprevá-
dzania nadchla všetkých jej účastníkov a priniesla mnoho inšpirujúcich impulzov, 
ktoré možno vyústia do ďalších ročníkov medzinárodných konferencií s podobným 
zameraním, aby bolo možné aj takýmto spôsobom skúmať a hodnotiť vývoj a etab-
lovanie nových trendov v oblasti sprevádzania na Slovensku i v zahraničí.

Acta Missiologica veľmi pekne ďakuje Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 
a organizačnému výboru medzinárodnej konferencie s názvom Sprevádzanie 
v sociálnej práci: Skúsenosti vo vzdelávaní sprevádzania za možnosť informo-
vať o tejto uskutočnenej medzinárodnej konferencii. Obzvlášť ďakujeme pa-
ni docentke Márií Šmidovej, ktorá nám ochotne venovala svoj čas a poskytla 
všetky potrebné informácie.
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Articles are assessed at two levels. The � rst level is professional adequacy correspond-
ing to the journal’s specialization. This assessment is carried out by the editorial sta� . 
Provided that the professional criteria are met, the text is sent for the review process. 
The second level of assessment is carried out through the review process. Contribu-
tions are assessed in the review process if all professional criteria related to content 
and format mentioned in the authors’ instructions are met.
The review process is anonymous and carried out by two independent reviewers. The 
process lasts 30 to 70 days.
Articles are assessed from the perspective of their content and format. If necessary, 
the author might be asked to complete or re-write their article.
Based on review assessments, the article is either accepted or refused. In unclear cas-
es, the editor of the issue shall decide.
The editorial sta�  reserve the right to carry out minor stylistic changes in the text of 
the article.
The editorial sta�  invite erudite experts to take part in the review process. 
Criteria for admission and the list of external reviewers will be published on the jour-
nal’s web site.
Acceptance or refusal of the article
The author will be informed of the review process’ result in writing by the editorial 
sta�  no later than 6 months after receipt of the article. 
Publishing ethics
The editorial sta�  accept articles in their original version which have never been pub-
lished in any other publication or in any other place. By sending their contribution, the 
author agrees that the article will be used in electronic databases where Acta Missio-
logica is indexed. The author also agrees to publish their article in the electronic form 
of the periodical available on the journal’s web site.
Use of any part of the text published in the academic journal Acta Missiologica in an-
other publication (in printed or electronic form) must be subject to the approval of 
Acta Missiologica.
If it is established that the author has previously published their article, the author 
loses the right to publish in this academic periodical. This also applies for cases when 
plagiarism or data falsi� cation is found.
Articles are reviewed anonymously by the editorial board and by two experts from 
a public list of reviewers published on the journal’s web site.
The assessment of the articles focuses exclusively on their intellectual value and pro-
fessionalism.In the review process, articles are assessed objectively and impartially 
regardless of the attitudes and opinion of reviewers in relation to the article.
The assessment of articles is carried out without any open or hidden discrimination 
tendencies related to the author. The editorial sta�  undertakes not to reveal the iden-
tity of review process participants.

Publikačné posudzovanie článku a podmienky recenzného konania 
Rukopisy autorov sú posudzované na dvoch úrovniach. Na úrovni hodnotenia odbor-
nej primeranosti článku vzhľadom na pro� lové zmeranie časopisu. Toto hodnotenie 
je vykonávané členmi redakčnej rady. Za predpokladu splnenia daných odborných 
kritérií je text autora postúpený na recenzné konanie. Druhá úroveň posudzovania 
je realizovaná prostredníctvom recenzného konania. Predpokladom zaradenia prí-
spevku do recenzného konania je splnenie odborných kritérií obsahového charakteru 
článku, ako aj všetkých jeho formálnych náležitostí zmienených v pokynoch určených 
autorom článkov.
Recenzné konanie je obojstranne anonymné a je realizované dvoma na sebe nezávis-
lými recenzentmi. Trvá 30 až 70 dní. 
Práce autorov sú posudzované po formálnej i  obsahovej stránke. V  prípade potreby 
bude práca autorovi vrátená na doplnenie, či prepracovanie.
Na základe recenzných posudkov bude rozhodnuté o  prijatí, či odmietnutí článku. 
V sporných prípadoch rozhoduje editor čísla. 
Redakcia časopisu si vyhradzuje právo vykonávať drobnú na štylistickú úpravu textu 
článku.
Redakcia časopisu pozýva erudovaných odborníkov, aby sa prihlásili do recenzného 
procesu. Požiadavky na prijatie a zoznam externých recenzentov bude uverejnený na 
webovej stránke časopisu.
Rozhodnutie o publikovaní rukopisu
O  výsledku recenzného konania je autor vyrozumený písomne redakciou časopisu, 
najneskôr do šiestich mesiacov od jej obdržania rukopisu.
Publikačná etika 
Redakcia prijíma rukopisy v  originálnom znení, ktoré predtým neboli publikované 
v inej publikácií alebo na inom mieste. Autor zaslaním príspevku udeľuje súhlas k jeho 
použitiu v elektronických databázach, v ktorých je akademické periodikum Acta Mis-
siologica indexované. Svojim súhlasom zároveň potvrdzuje prítomnosť jeho článku 
taktiež v elektronickej podobe uvedeného periodika, ktoré je k dispozícií na webových 
stránkach časopisu.
Akákoľvek časť uverejneného textu v  akademickom periodiku Acta Missiologica alebo 
jeho použitie v inej publikácií (v tlačenej, či elektronickej podobe) je možné len so súhla-
som periodika Acta Missiologica.
Autor, u ktorého bude preukázané predchádzajúce publikovanie rukopisu, stráca mož-
nosť v  predmetnom akademickom periodiku publikovať. Táto skutočnosť sa taktiež 
vzťahuje na autora, u ktorého bol preukázaný plagiát alebo falšovanie dát.
Rukopisy sú posudzované obojstranne anonymne redakčnou radou a následne v re-
cenznom konaní dvoma odborníkmi z verejného zoznamu recenzentov uverejneného 
na webových stránkach časopisu.
Hodnotenie rukopisov sa vzťahuje výhradne na ich intelektuálny prínos a odbornosť. 
V recenznom konaní sú rukopisy posudzované objektívne a nestranne bez ohľadu na 
myšlienkové postoje a názory recenzentov vzhľadom ku konkrétnemu článku. 
Posudzovanie rukopisov prebieha taktiež bez akýchkoľvek otvorených, či skrytých dis-
kriminačných tendencií týkajúcich sa autora. Redakcia časopisu sa zároveň zaväzuje 
k zachovaniu neodhalenia identity všetkých účastníkov recenzného konania.
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