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Synoda o rodine

Stotožnenie sa s hodnotami

V Ríme sa začína
dlho očakávaná
Biskupská synoda
o rodine

S Danielom Slivkom,
predsedom Duchovnej
rady Slovenského
skautingu

Pred 190 rokmi mala
premiéru Deviata
symfónia s Ódou na
radosť
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Napĺňať hĺbku v sebe

D

ostať sa na vrchol štítu, vydých
nuť v tichu hôr a kochať sa po
hľadom vôkol. Napĺňať sa. As
poň sčasti vyplniť rodiace sa prázdno.
A zrazu je všetko iné. Aj cesta dole, k svo
jim ľudským bratom.
Komótny Gilbert K. Chesterton svojsky
pochyboval o hodnote horolezectva: „Sa
tan bol najslávnejší vysokohorský vodca,
keď Ježiša vzal na vrchol nesmiernej ho
ry a ukázal mu všetky kráľovstvá zeme.
Ale radosť satana stojaceho na vrchole
nie je radosť z veľkosti.“
Aby sme si rozumeli – Chesterton ne
spochybňuje skutočné horolezectvo. Pre
káža mu výkon pre výkon, výhra nie nad
sebou, ale nad súperom. Nepáči sa mu po
hľad lezca nadol, ktorý nevníma krásu,
ale „tých tam dole“, aby sa im večer
mohol chvastať, ukázať svoju veľkosť...
A to je problém súčasnej horolezeckej
civilizácie. Dostať sa len na vrchol. Bez
citového zaangažovania sa. Bez vnútorné
ho obohatenia sa.
Ej, zablúdili sme, zablúdili... Čo najrých
lejšie sa napchať vedomosťami, aby sme
boli skôr hotoví na obchodné rokovanie,
radovú zástavbu, rozmnožovanie a zhon,
na život v dvoch zmenách, dovolenku, no
vý model auta, spoločenský styk, povinné
konštruktívne záujmy a snáď aj záľuby.
Prispôsobujeme sa horoskopom a životu
na bežiacom páse a kým sa z nás stanú
takzvaní občania skôr narodení, hladko
zapadneme do naplánovaných spoločen
stiev, kde oddych prebieha v povinnej sú
ťaživosti. A opäť pokračujeme v behu, plá
plánovaní, organizovaní, až kým pri po
slednom vydýchnutí padneme, hrobár nás
pozbiera, upraví, zatvorí truhlu a spustí
nás k jedinému skutočnému odpočinku,
ktorý kedy budeme poznať...
A Milan Rúfus len dodáva: „Nemáme

Iľja J. Repin: Pokúšanie Ježiša Krista

už takmer nič, čím by sme mohli vy
plniť hlboké prázdno, ktoré v nás
ostalo po strate čohosi.“
Neschopnosť precítiť nijaký skutočný
cit. Zlosť, radosť, láska, nenávisť, žiar
livosť – všetky emócie vyprchali a pre
menili sa na pretvárku. Len prázdno sa
prehlbuje...
A pritom stačí opäť vstúpiť do tej istej
rieky, skúsiť sa vrátiť k prapodstate.

Objaviť v sebe nekonečne hlboký pries
tor – a napĺňať ho.
„A v siedmy deň odpočíval“ (Gn 2,2).
Aj človek „nikdy v svojich dejinách neza
budol si určiť čas a niekedy aj priestor na
tento úkon, na túto internú nevyhnutnosť,
na zastavenie sa a rozmýšľanie o sebe“
(M. Rúfus). A tak sa napĺňal...
PAVOL PRIKRYL

Myšlienka čísla:
Modliť sa nie je väčšou hanbou ako piť alebo dýchať. Človek potrebuje
Boha, ako potrebuje vodu a kyslík.
Alexis Carrel
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Slovensko navštívila postulátorka svätorečenia blahoslavených Františka a Hyacinty

Fatima je
najmä o Bohu
Nedávno navštívili Slovensko Sr. ANGELA SILVA,
postulátorka svätorečenia bl. Františka a bl. Hyacinty.
Zúčastnila sa Fatimskej soboty v Rajeckej Lesnej. Sr.
Angela poskytla rozhovor časopisu Naša Žilinská diecéza,
ktorý s láskavým zvolením šéfredaktora časopisu
uverejňujeme v plnom znení.

Aký bol cieľ vašej návštevy Žilinskej
diecézy?
Pred tromi rokmi bol žilinský biskup
Tomáš Galis v Portugalsku a vtedy ma
pozval, aby som prišla na Slovensko,
videla to tu a zapojila sa. Bola to pre
mňa veľká česť a potešenie z možnos
ti prísť na Slovensko.
Myslím si, že pozvanie slúžilo na to,
aby som spoznala lásku Slovenska, kon
krétne Žiliny k Máriinmu posolstvu
z Fatimy. Môžem povedať, že čo som
videla, bolo zaujímavejšie, ako som
čakala.
Čo máte na mysli?
Myslím tým záujem ľudí o posolstvo
Fatimy. O fatimskom sanktuáriu som
hovorila na troch rôznych miestach,
v dvoch diecézach. Reakcia ľudí na mo
je slová bola úžasná. Hoci nehovorím
po slovensky, mohla som vidieť vieru
a hlbokú lásku slovenských ľudí k pre
blahoslavenej Matke, čo bolo pre mňa
veľkým prekvapením a poctou. Tiež ma
prekvapila viera samotného biskupa To
máša – videla som ho svedčiť vo far
nosti. Bol to pre mňa krásny príklad.
Treba však povedať, že na Slovensko
som prišla aj kvôli tomu, aby som hovo
rila o kauze svätorečenia pastierskych
detí z Fatimy – o blahoslavených Fran
tiškovi a Hyacinte. Hovoriť o nich nie
len ako o príkladoch svätosti, ale aj pro
siť o modlitbu o mimoriadny zázrak,
ktorý chýba ku kanonizácii.
Pobyt na Slovensku znamenal pre mňa
skvelý čas, keď som mala účasť na úžas
nej viere slovenských ľudí.
Ako pokračuje proces kanonizácie
fatimských detí?
Ako som už spomenula, jediná vec,
ktorá kánonicky chýba, je zázrak. Zá
zrak, ktorý Svätá stolica, menovite Kon

gregácie pre kauzy svätých, uzná, po
vedie ku kanonizácii. Toto je posled
ný krok, koniec mojej práce, na čo sa
teším.
Čo je však dôležitejšie, že popri hľa
daní zázraku mám veľa možností šíriť
spirituálny život Františka a Hyacinty.
Myslím si, že to je to najdôležitejšie.
Ako to myslíte?
Čo tým myslím? Svätých máme kvô
li dvom veciam: sú to vzory, ktoré mô
žeme napodobňovať, a slúžia nám svo
jím príhovorom. Zázrak je o príhovo
re, ale ja väčšmi zdôrazňujem význam
vzoru – ich spôsobu svätosti. Hoci veľ
mi hľadám zázrak, čo je moja práca, no
podľa mňa je omnoho dôležitejšie šíriť
charakteristiku svätosti blahoslavených
Františka a Hyacinty. Pretože sú nám
takí blízki v tejto ceste svätosti, cítim
sa veľmi povzbudená, a to nie prostred
níctvom hľadania zázraku, ale šírením
ich spirituality, ktorá, podľa mňa, je veľ
mi dôležitá pre Cirkev.
Ako žiť odkaz Fatimy v súčasnosti?
Po prvé, nemôžeme nasledovať nie
čo, čo nepoznáme. Je veľmi dôležité
poznať posolstvo Fatimy, ktoré však eš
te nepoznáme dostatočne hlboko. Nie
čo vieme, ale nie je to súvislé poznanie
posolstva Fatimy, čo chýba, dokonca, aj
v skupinách zasvätených Fatime. Preto
sa niekedy stáva, že je posolstvo nepo
chopené, dokonca aj vo vnútri Cirkvi.
V čom je nepochopené?
Napríklad, veľa ľudí nevie, že Fatima
je hlavne o Bohu. Mnohí ľudia si mys
lia, že je to o Panne Márii, ale je to naj
mä o Bohu.
Mnohí ľudia nevedia, že je to o Kris
tovi v Najsvätejšej sviatosti, v Eucha
ristii. Samozrejme, je v tom prítomná

Panna Mária, ale ona je pre nás cestou
k Bohu, nie je centrom posolstva Fa
timy.
Mnohí ľudia si myslia, že Fatima je
iba o ruženci. Áno, je to o modlitbe, ale
je v tom omnoho viac ako ruženec. Mys
lím si, že je to aj pre mňa výzva – po
vzbudzovať ľudí, aby sa väčšmi učili
o prospešnej teológii z posolstva Fa
timy.
Myslím si, že jednoducho povedané,
aj keď to nie je jednoduché, je žiť v lás
ke v svojom každodennom živote. Spi
ritualita fatimských detí je totiž veľmi
jednoduchá. Je to priniesť Boha do cen
tra nášho života, nechať ho byť centrom
nášho života – to je to, čo sa učíme od
Panny Márie a od Františka a Hyacinty.
Často veríme v Boha, ale nepohýna nás
to, aby sme si usporiadali priority, naše
rozhodnutia, hodnoty.
Po druhé, v centre posolstva Fatimy je
adorácia Boha, láska k Eucharistii. Ak
hovorím o Eucharistii, hovorím o všet
kých troch elementoch lásky k Eucha
ristii, ktoré pápež Benedikt XVI. opisu
je v svojom dokumente Sacramentum
caritatis (Eucharistia ako tajomstvo vie
ry; ako tajomstvo, ktoré slávime; ako
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Hyacinta, Lucia a František
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tajomstvo, ktoré žijeme). Tieto tri ele
menty sú mocne prítomné v posolstve
Fatimy.
Samozrejme, pravá láska k našej pre
blahoslavenej Matke a modlitba ružen
ca sú určite spôsob, ako kontemplovať
Ježiša. Myslím si, že sv. Ján Pavol II.
v apoštolskom liste Rosarium Virginis
Mariae nám povedal veľmi veľa o ak
tuálnosti ruženca.
Ďalej nasleduje veľká láska k Cirkvi
a pápežovi. Jedna z krásnych vecí na
posolstve Fatimy je, že pastierici videli
pápeža, ale nikdy nevedeli jeho meno,
nebolo dôležité. Dnes máme Františka,
to je pápež, za ktorého sa máme modliť.
Zajtra bude iný a bolo by veľmi smut
né, keby ľudia porovnávali – tento je
lepší. Ale o tom Fatima nie je, Fatima
je o tom, že je to náš pápež, ktorého mi
lujeme, počúvame ho, rešpektujeme,
modlíme sa a konáme obete. Toto je
dôležitou úlohou. A viem, že história
posledných tridsiatich rokov nám to
ukázala.
No a ešte by som spomenula lásku
k úbohým hriešnikom. Láska, ktorá ve
die k modlitbám, obetám, súcitu a milo
srdenstvu, k neodsudzovaniu.
Evanjelium hovorí aj o tom, ako Je
žiš nasýtil zástupy. Čo nasýti srdce
človeka?
Určite potrebujeme chlieb, jedlo, pe
niaze pre obyčajné denné potreby, ale
iba Boh môže naplniť naše srdce. Vie
me to, pretože naša západná spoločnosť
– Európa alebo napríklad moja krajina
Portugalsko – žije v ťažkých časoch,
vrátane chudoby. Napokon, boli aj lep
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Sr. Angela Silva s pápežom Františkom

šie dni, ale boli aj horšie. Materializmus,
zdá sa, neprináša ľuďom šťastie. Samo
zrejme, potrebujeme tieto veci, ale iba
Boh môže naplniť ľudské srdce kom
pletne. O tom hovorí naša Matka, keď
hovorí o nebi alebo, naopak, o pekle ako
o absencii Boha. Nehovorí iba o escha
tologických časoch, hovorí o našich ča
soch. Ak máme Boha, žijeme v pokoji,
ak Boha nemáme, aj keby sme mali všet
ko, sme na tom zle. Varuje nás, že má

me vždy dve cesty: cestu mieru a ces
tu vojny, cestu spásy a cestu zatratenia.
Ide o to, akú cestu si vyberieme: či si
vyberieme byť s Bohom, alebo bez ne
ho. S Bohom máme všetko v plnosti
– dokonca aj keď potrebujeme mate
riálne veci. Ale niekedy máme všetko
a nevenujeme pozornosť Bohu, potom
to nikdy nebude stačiť.
Za rozhovor ďakuje ZDENO PUPÍK

Kto je postulátor
Postulátor je v Katolíckej cirkvi osoba poverená zhromažďovaním pod
kladov na beatifikáciu. Postulátora menuje biskup diecézy, v ktorej kan
didát beatifikácie zomrel, na návrh toho, kto proces beatifikácie inicioval.
Sám postulátor nemôže byť vypočutý ako svedok a ani nemôže konať vý
sluchy svedkov. Postulátorom môže byť kňaz i laik.
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Dňa 5. 10. 2014 sa začína dlho očakávaná mimoriadna Biskupská synoda venovaná rodine

Očakávaná synoda
o rodine
V dňoch 5. 10.–19. 10. 2014 bude v Ríme
Tretie mimoriadne generálne zasadnutie
Synody biskupov. Bude sa zaoberať
témou Pastoračné výzvy vzhľadom na
rodinu v kontexte evanjelizácie.

N

a mimoriadnej biskupskej sy
node bude o pastoračných vý
zvach rodiny v dnešnej spoloč
nosti diskutovať 253 účastníkov. Me
dzi nimi nebude chýbať ani 14 manžel
ských párov, ktoré budú rokovať v sku
pinách expertov a audítorov.
Nie každý účastník synody však bude
môcť hlasovať. Toto právo budú mať
len synodálni otcovia, ktorých bude 191.
Z titulu funkcie (ex offo) bolo automa
ticky menovaných 162 členov, z kto
rých 114 je predsedov jednotlivých bis
kupských konferencií: 36 je z Afriky,
24 z Ameriky, 18 z Ázie, 32 z Európy
(za Slovensko predseda KBS arcibiskup
Stanislav Zvolenský) a 4 z Oceánie.
OTVORENÁ DISKUSIA
Okrem predsedov biskupských kon
ferencií zasadne vo vatikánskej syno
dálnej aule aj 25 šéfov vatikánskych ku
riálnych úradov, 13 hláv východných
katolíckych cirkví sui iuris, troch syno
dálnych otcov si zvolili generálni pred
stavení reholí. Slovenských gréckoka
tolíkov bude zastupovať prešovský ar
cibiskup Ján Babjak.
Na synode sa tiež zúčastní 16 exper
tov a 38 audítorov. V tejto skupine je
aj spomínaných 14 manželských pá
rov. Trinásť manželských párov bude
zahrnutých medzi 38 audítorov. Budú
mať právo diskutovať, ale nie hlasovať.
Ďalší pár bude patriť medzi 16 odbor
níkov, spolupracovníkov sekretariátu.
Osem delegátov budú tvoriť pred
stavitelia z iných cirkví a cirkevných
spoločností, medzi ktorými bude met
ropolita Hilarion, predseda odboru pre
vonkajšie vzťahy Moskovského patriar
chátu, baptistická profesorka biblickej
exegézy Valérie DuvalPoujol či angli
kánsky biskup z Durhamu Paul Butler.
Pápež František nominoval 26 dele

gátov, z ktorých je 14 kardinálov. Sú
medzi nimi kardináli, ktorí majú roz
ličné pohľady na podávanie Eucharis
tie rozvedeným a opäť zosobášeným.
Pri diskusii na túto tému sa bude asi
najväčšia pozornosť sústreďovať na
kardinálov Waltera Kaspera a Carla Ca
ffarru. Nemecký kardinál sa prihovára
za zmeny v cirkevnej disciplíne ohľa
dom prijímania Eucharistie pre tých,
ktorí po rozvode vstúpili do nového
manželstva mimo Cirkvi, kardinál Car
lo Caffarra je azda najsilnejším kriti
kom Kasperových návrhov (viď VOX
6/2014 a 11/2014). Je však otázne, či
synodálna aula zažije búrlivú diskusiu
na spomínanú tému. Kardinál W. Kas
per totiž podľa francúzskeho denníka
La Croixe uistil pápeža, že sa „nezú
častní hádky medzi kardinálmi“.
Podľa znalcov Vatikánu pápežova no
minácia ukazuje, že Svätému Otcovi ide
o otvorenú diskusiu. Osobitný sekre
tár synody arcibiskup Bruno Forte sa
vyjadril, že pápež František verí v ko
legialitu, ktorá sa má prejaviť aj na sy
node. K jednote kardinálov vyzval Svä
tý Otec už na februárovom konzistóriu
kardinálov.
DVE ETAPY
Popri pápežovi bude mať najdôleži
ôležitejšie slovo generálny sekretár sy
nody kardinál Lorenzo Baldisseri. Jed
notlivé rokovania bude viesť trojica kar
dinálov menovaných Františkom: pa
rížsky arcibiskup kardinál André Vingt
Trois, manilský arcibiskup kardinál Luis
Antonio Tagle a arcibiskup brazílskej
Aparecidy kardinál Raymundo Damas
ceno Assis.
Predseda Pápežskej rady pre kultúru
kardinál Gianfranco Ravasi bude zod
povedný za záverečné posolstvo.
Počas dvoch týždňov prác budú de

Snímka: CTV

legáti synody reflektovať nad pracov
ným dokumentom, ktorý bol vydaný
v júni. Ako hovorí kardinál Lorenzo
Baldisseri, cieľom je „priniesť tomuto
dnešnému svetu krásu a hodnoty rodi
ny, vychádzajúce z učenia Ježiša Kris
ta, ktoré udržuje nádej“.
Práce budú sledovať nové interné me
todiky, ktoré majú podporiť dynamickej
šiu účasť synodálnych otcov. Počas pr
vého týždňa sa má diskutovať len o sú
časnom stave rodiny, vrátane problé
mov, ako sú odlúčenie, rozvod a podob
ne. Počas druhého týždňa má prísť na
rad návrh riešení. Na konci tohto mimo
riadneho zasadania synody sa neočaká
va nijaký záverečný dokument, pretože
aktuálna synoda je vlastne len prvá eta
pa, ktorej cieľom je vyšpecifikovať sta
tus questionis, čiže súčasný stav prob
lematiky a otázky, ktoré sú v tejto sú
vislosti kladené.
Druhá etapa synody, ktorá sa plánuje
na rok 2015, bude mať charakter riad
neho generálneho zasadnutia a zame
ria sa na hľadanie operatívnych smer
níc pre pastoráciu ľudskej osoby a ro
diny. Vyvrcholí v roku 2015, keď sa od
4. do 25. októbra bude konať 14. riad
ne zasadnutie synody na tému Ježiš
Kristus zjavuje tajomstvo a poslanie
rodiny.
VÝZVA NA MODLITBY
Generálny sekretariát Biskupskej sy
nody pozval miestne cirkvi, farské spo
ločenstvá, rehoľné inštitúty, združenia
a hnutia modliť sa za synodu pred jej
začiatkom i počas synodálnych prác,
a to ako pri Eucharistii, tak aj pri iných
bohoslužbách.
V Ríme sa bude počas synody denne
konať modlitba v kaplnke Salus Populi
Romani Baziliky Santa Maria Maggio
re. Veriaci sú pozvaní modliť sa na ten
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to úmysel jednotlivo i spoločne v ro
rodinách. Odporúča sa modlitba po
svätného ruženca a modlitba k Svätej
rodine za synodu, ktorú predniesol pá
pež František 29. decembra minulého
roka na sviatok Svätej rodiny.
Na pozvanie Konferencie biskupov
Talianska (CEI) sa zhromaždia veriaci
na Námestí sv. Petra v predvečer otvo
renia synody 4. októbra medzi 18.00
a 19.30 na modlitbovom podujatí za
rodinu, na ktorom sa zúčastní aj Svätý
Otec. Udalosť bude prenášať Vatikán
ske televízne centrum. Národný úrad
CEI pre pastoráciu rodín zároveň po
zýva rodiny v celej krajine v predve
čer synody zapáliť sviečku vo svojej
domácnosti a vzývať Ducha Svätého,
aby viedol synodálnych otcov.
Spracoval –pl

Modlitba
k Svätej rodine
Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme žiaru pravej
lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.
Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a večeradlá
modlitby,
opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.
Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený alebo
pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a
uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť
vo vedomí posvätného a
nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu.
Amen.
Pápež František, 29. 12. 2013

5

S kardinálmi aj Slovák
Doslova len niekoľko hodín pred začiatkom
mimoriadnej Biskupskej synody vyjde
kniha Remaining in the Truth of Christ
(Zostávajúc v Kristovej pravde) s podtitulom
Manželstvo a spoločenstvo v Katolíckej cirkvi.

V

knihe, ktorá vychádza v piatich jazykoch, päť kar
dinálov a štyria ďalší teológovia reagujú na návrhy
kardinála Waltera Kaspera ohľadom podávania Eu
charistie rozvedeným a opäť zosobášeným.
Autori sa netaja túžbou čeliť výzve kardinála Waltera Kaspera k zmene cirkevnej
disciplíny ohľadom prijímania Eucharistie pre rozvedených a znovu zosobášených.
Kniha má v úmysle chrániť náuku o sviatostiach manželstva, spovede a Eucharis
tie, a preto podľa editora knihy „stojí priamo a jasne v rozpore s Kasperovým úsi
lím podkopať tradičné učenie Cirkvi“.
Jeden z autorov je Slovák – arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ. Okrem neho sú ďalší pri
spievateľa kardináli Walter Brandmüller, Gerhard Ludwig Müller Raymond Leo
Burke, Carlo Caffarra, Velasio De Paolis, CS, ako aj teológovia John M. Rist, Paul
Mankowski, SJ, a Robert Dodaro, OSA, ktorý je zároveň editor knihy. Je to profe
sor patristiky na Lateránskej univerzite a prezident Patristického inštitútu Augus
tinianum v Ríme. „Autori tohto zväzku sú zjednotení v pevnej podpore Nového zá
kona, ktorý ukazuje, že Kristus zakazuje akúkoľvek nejednoznačnosť o rozvode a ná
slednom manželstve," uviedol R. Dodaro. Podľa neho sú autori textov znepokojení
akýmkoľvek úsilím uvoľniť cirkevné doktríny. Nesúhlasia s nijakým úsilím ponúk
nuť prijímanie Eucharistie tým, ktorí sa po rozvode znovu zosobášili. V svojich ese
jach dokazujú, že tradičná katolícka náuka a moderná pastoračná prax nie sú v roz
pore. Tento mylný dojem možno napraviť bližším skúmaním katolíckej náuky.
Prvá časť knihy sa venuje primárnym biblickým textom týkajúcich sa rozvodu
a nového manželstva. Druhá časť sa zameriava na skúmanie učenia a praxe, ktoré
prevládali v ranej Cirkvi.
V žiadnom biblickom či patristickom prípade autori nenachádzajú podporu akejsi
„tolerancie“ pre civilné manželstvo, ktoré vzniklo po rozvode a na ktoré sa odvolá
val kardinál Kasper. Teológovia skúmajú aj východnú ortodoxnú prax oikonomie
(cháp ako milosrdenstvo zahŕňajúce toleranciu) v prípade druhého sobáša po rozvo
de a v rámci spornej otázky eucharistického spoločenstva. Poukazujú na stáročia
dlhú tradíciu Katolíckej cirkvi a poukazujú na závažné teologické a cirkevné ťaž
kosti, ktoré existujú v minulej i súčasnej praxi Pravoslávnej cirkvi.
V druhej časti knihy autori argumentujú v prospech zachovania teologických a ka
nonických dôvodov na vnútorné spojenie medzi tradičnou katolíckou náukou a svia
tostnou disciplínou týkajúcou sa manželstva a spoločenstva. Štúdie v knihe vedú
k záveru, že dlhodobá vernosť Cirkvi k pravde manželstva predstavuje neodvola
teľný základ jej milosrdenstva a milujúcu reakciu na človeka, ktorý sa civilne roz
viedol a znovu oženil.
S ohľadom na nadchádzajúce mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody vyšlo aj
letné číslo Communio, medzinárodného katolíckeho časopisu, ktorý zakladali Joseph
Ratzinger, Hans Urs von Balthasar a Henri de Lubac, SJ. Číslo je zamerané na otáz
ky pastoračnej starostlivosti o manželstvo a rodinu.
V svojich esejach vyjadrili podporu učeniu Cirkvi o manželstve aj kardináli Ange
lo Scola a Marc Ouellet. Taliansky kardinál vysvetľuje potrebu adekvátne antropo
lógie pri riešení reality manželstva. Upozorňuje, že to, čo bráni prístupu k sviatos
tnému zmiereniu a k Eucharistii nie je jediný hriech, ktorý môže byť vždy odpuste
ný, keď človek robí pokánie, ale stály stav nesviatostného manželstva.
Kardinál Ouellet potvrdzuje nerozlučiteľnosť manželstva z hľadiska prítomnosti
Krista v sviatosti manželstva. V živote rozvedených a znovu zosobášených katolíkov
je Božia milosť aj naďalej aktívna, aj napriek neúčasti na Eucharistii. „Zo strany Cir
kvi to nie je nedostatok milosrdenstva, keď nepripúšťa sviatostné rozhrešenie a eu
charistické spoločenstvo. V stávke je Kristova vernosť jeho vlastnému svedectvu. Ak
by Cirkev zmenila prístup, zradila by pravdu, ktorá je základom nerozlučiteľnosti
manželstva,“ píše kardinál Ouellet.
BARBORA PIKA
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Aby bol svet lepší

P
s

Ráno 1. augusta 1907, anglický ostrov Brownsea. Do
ticha zaznie hlas lesného rohu z antilopy kudu. Národný
hrdina, brigádny generál britskej armády Robert
BadenPowell zatrúbením začína letný tábor s 20
chlapcami z Londýna. Zatrúbenie však odštartovalo aj
skautské hnutie.

S

kauting je celosvetový fenomén.
V súčasnosti sa k skautskému
hnutiu hlási asi 38 miliónov skau
tiek a skautov. Skautské organizácie
chýbajú vari len v niekoľkých totalit
ných štátoch.
Spisovateľ, dramatik a režisér Stanis
lav Štepka o skautingu povedal: „Sú to
vlastne tie najkvalitnejšie, najhumanis
tickejšie zásady, aké sa k mladým ľuďom
môžu dostať.“ Július Satinský, medzi
skautami známy pod menom Hroch,
tvrdí: „Nič lepšieho ako skauting do
teraz nikto pre deti nevymyslel! Je to
rozumný, nenásilný návrat k prírode
v praxi. Skauting je podľa mňa najčis
tejšia časť ľudského života. Existencia
skautingu je vlastne ospravedlnením sa
ľudstva, že také odprírodnené vniká do
prírody. Páči sa mi, že skauti majú vždy
hlavy vo hviezdach a nohy pevne na
zemi.“
Čím je skauting tak príťažlivý, že sa
mu venujú toľké generácie po celom
svete?

tingu, pričom oznámil založenie prvej
skautskej organizácie na svete – anglic
kej The Boys Scouts. Do konca roka
1908 bolo v Británii registrovaných
60 000 skautov. Ešte v tom istom roku
vznikajú prvé skautské oddiely v Kana
de, v Austrálii a na Novom Zélande.
V roku 1908 bola kniha Scouting for
boys preložená do viacerých jazykov,
čo umožnilo šíriť skauting ďalej do sve
ta. Prvou krajinou mimo Commonweal
thu, v ktorej sa uchytili myšlienky skau
tingu, bolo Chile. Trvalo len pár rokov
a nové hnutie sa úspešne rozšírilo do
celého sveta.

DO CELÉHO SVETA
Po časť odpovede si môžeme zájsť
opäť do roku 1907 na ostrov Brownsea.
R. BadenPowell (1857–1941), národný
hrdina z Búrskej vojny a autor vojenskej
príručky pre prieskumníkov Aids to
Scouting, zobral táboriť na ostrov 20
chlapcov z Londýna z rôznych spolo
čenských vrstiev. Potvrdili sa mu dve
veci: deti, aj keď majú medzi sebou veľ
ké spoločenské rozdiely, rozumejú si
a hrajú sa spolu ako bratia; v deťoch
rastie pocit zodpovednosti, keď majú
dôveru dospelých.
Skautská výchova od počiatku viedla
k čestnosti, k úcte k hodnotám a k láske
k prírode s cieľom výchovy dobrého ob
čana. BíPí (prezývka BadenPowella
pozostávajúca z počiatočných písem
priezviska) ponúkol chlapcom spoločný
program a hry v malých skupinkách,
kde mohli nachádzať nových priateľov.
Po tábore napísal BíPí knihu Scou
ting for boys a začal sa plne venovať
skautingu. Navrhol uniformu a 24. ja
nuára 1908 predstavil myšlienku skau

Sľubujem na svoju česť,
že sa vynasnažím zo všetkých
síl plniť si povinnosti voči
Bohu a svojej vlasti,
pomáhať v každom čase
svojim blížnym,
dodržiavať skautský zákon.

NIELEN PRE CHLAPCOV
V septembri 1909 sa konal prvý snem
chlapčenského skautingu v Crystal Pa
lace v Londýne. Keďže medzi desaťti
síc zhromaždených skautov prišli aj
dievčatá, BíPí bol prekvapený, lebo
skauting bol pôvodne čisto chlapčenské
hnutie. Nezaváhal však a dievčatá vy
hlásil za Girl Scouts.

Skautský sľub
Už za prvý rok existencie skautiek sa
zaregistrovalo asi 6000 dievčat.BíPí
požiadal svoju staršiu sestru Agnes, aby
podľa jeho knihy spracovala príručku
pre dievčatá. V roku 1910 sa stala pre
zidentkou dievčenského skautingu.
Neskôr v tejto činnosti pokračovala
manželka BíPí Olave BadenPowel
lová, ktorá bola v roku 1918 zvolená
za náčelníčku skautiek – Guide Girl.
Z podnetu Olave bola v roku 1919 za
ložená Medzinárodná rada (Internatio
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nal Council). V roku 1920 zorganizova
la Olave v Exforde prvú medzinárodnú
konferenciu skautiek. V roku 1930 bola
Lady BíPí (jej manžel bol v roku 1922
povýšený do šľachtického stavu, v roku
1929 získal titul baróna) menovaná pr
vou a poslednou Svetovou náčelníčkou
skautiek (Chief Guide of the World).
JAMBOREE
Vývoj a šírenie skautingu pokračova
lo. V roku 1920 sa v Londýne konalo
prvé skautské Jamboree: medzinárodné
stretnutie všetkých skautov. Tu BíPí
spontánne uznali za svetového náčel
níka skautov.
Pomenovanie jamboree vymyslel Bí
Pí. Údajne je to zloženina zo svahilské
ho priateľského pozdravu jambo a slo
va corroboree, pochádzajúceho z do
morodých austrálskych jazykov, ktoré
znamená slávnostné stretnutie. Mož
ných etymológií slova je však viac, no
význam je nemenný: vyjadruje slávnosť,
hlasné radovánky a hry väčšieho počtu
spriaznených ľudí, ktorí prišli z rôznych
strán.
Hlavným zmyslom skautského Jam
boree je poznávanie ľudí rôznych ná
rodností, kultúr, jazykov a náboženstiev.
Pre skautov je to veľká príležitosť pre
zentovať svoju krajinu, ako aj možnosť
spoznať mnoho nových priateľov, ne
raz na celý život. Na Jamboree skauti
zároveň ukazujú celému svetu to, čo
bolo v podstate najsilnejším motívom
zakladateľa skautingu: priateľstvo všet
kých ľudí bez rozdielu pohlavia, národ
nosti, jazyka nebo vyznania.
Lord BadenPowella z Gilwellu, pre
každého skauta len BíPí, v svojom po
slednom posolstve napísal: „Pokúste
sa zanechať tento svet o trochu lepším,
než aký bol, keď ste naň prišli.“
A o tom je skauting.
Spracoval pl

s

v
k
t
s
c
t
v
s
s
d
v
m
d
n
ž
t

L

s
s
d
t
s
v
1
s
v
S

š
s
s
P
v
ď
s
u

TÉMA

7

Pápeži
skautom
Skautské hnutie oslovilo aj
pápežov 20. a 21. storočia.
Tí neraz vyjadrili podporu
skautom a vyzvali ich na
napĺňanie skautských
ideálov v praktickom
živote.

P

rvý list adre
sovaný skaut
ským radám
celého sveta je od pá
peža Pavla VI. zo
dňa 25. 9. 1972. Ad
resoval ho Členským
skautským svetovým radám.
V liste Svätý Otec vyzdvihuje výcho
vu skautingu, ktorá vedie mladých ľudí
k iniciatíve, sebadôvere, zodpovednos
ti. Z princípov skautingu vyzdvihuje
službu Bohu a krajine. Páči sa mu aj
celosvetové bratstvo a priateľstvo skau
tov. Upozorňuje, že je dôležitá zodpo
vednosť, pretože v meniacom sa svete
sa ľahko stratia hodnoty. Hovorí, že cez
skautský výcvik a príklad sú mladí ľu
dia schopní získať pravdivú perspektí
vu a hodnoty, aby sa tak stali pocestný
mi ľuďmi – ľuďmi zajtrajška. Je to ná
dej a sila, ktorá stojí na pravdivých hod
notách. Skauti tak vytvárajú svet zalo
žený na bratstve a priateľstve, svet dôs
tojný, v ktorom je pokoj a spravodlivosť.
LIST POĽSKÉHO PÁPEŽA
Ďalší list (2. 8. 1997) adresoval pápež
sv. Ján Pavol II. talianskym katolíckym
skautským asociáciám a generálnemu
duchovnému vodcovi talianskych skau
tov – skupine AGESCI, biskupovi Igle
siasovi. List pápež napísal aj preto, lebo
v Taliansku sa uskutočnilo stretnutie
12 000 katolíckych skautov na skaut
skom tábore v Piani di Verteglia, v pro
vincii Avellino. Téma stretnutia bola
Spôsoby a myšlienky pre budúcnosť.
Pápež v liste spomína momenty nad
šenia mladých ľudí ohnivých na hlá
sanie evanjelia, s ktorými sa osobne
stretol na národnej úrovni v Piani di
Pezza 9. augusta 1986 a na stretnutia
v talianskych diecézach. V mladých ľu
ďoch pápež vidí horizont nádeje pre
svet a svedkov. Sv. Ján Pavol II. v liste
upozornil aj na skautské heslo Byť pri

Snímka: CTV

pravený, na čas volania po našom po
volaní, byť v rodine, byť v spoločnosti
soľou zeme a svetlom sveta. Poľský pá
pež považoval skauting za výzvu na dia
lóg s inými, najmä s tými, ktorí patria
k iným vieram alebo sú vzdialení. Lás
ka k prírode a hodnoty priťahujú k vie
re v Boha, v slobode a zodpovednos
ti. „Dôležitosť ľudských hodnôt, ktoré
charakterizujú skautskú metódu, dáva
jú základy človečenstva, ktoré rešpek
tujú dôstojnosť ľudskej osoby a reš
pektujú plán Boha,“ napísal sv. Ján Pa
vol II. Dal za príklad zakladateľa skau
tingu Badena Powella, ktorý zdôrazňo
val „milovať dve hlavné knihy, ktoré
musia členovia vedieť čítať: knihu prí
rody a knihu slova Božieho, Bibliu“.
Podľa pápeža hlas skauta sa tak spojí
s tisíckami hlasov stromov, ktoré chvá
lia Boha. „Ponoriť sa do prírody, chvá
liť a prosiť, to je obrad skauta, pri kto
rom získava nezabudnuteľnú skúsenosť,“
zdôraznil sv. Ján Pavol II. Na záver lis
tu všetkých zveril pod ochranu Panny
Márie skautov.
NASLEDOVAŤ EVANJELIUM
Sv. Ján Pavol II. napísal ešte niekoľko
listov skautom a ich organizáciám. Pri
príležitosti päťdesiateho výročia od za
loženia International Catholic Scouting
Conference (Medzinárodné katolícke
stretnutie skautov) poslal ICSC 13.9.
1998 list.
Ďalší pozdrav z 26.apríla 2003 patril
skautom AGESCI, v ktorom sv. Ján Pa
vol II. zdôraznil, že toto skautské mlá
dežnícke hnutie má silnú túžbu nasle
dovať evanjelium.
Pri príležitosti šiesteho Európskeho
stretnutia Fédération du Scoutisme Eu
ropéen – FSE (Federácia skautov Euró
py) v Poľsku, Svätý Otec Ján Pavol II.
adresoval z Castel Gandolfa 30. 7. 2003
list, v ktorom pozýval skautov prehĺbiť
duchovnú cestu, ktorú navrhol mladým

kresťanom v Toronte na konci Veľkého
jubilea 2000.
Žijúci pápeži
Aj Benedikt XVI. myslel na skautov.
K skautskej storočnici poslal 2. 7. 2007
list kardinálovi JeanoviPierrovi Ricar
dovi, predsedovi Konferencie biskupov
Francúzska, kde sa rozvinul po prvej
svetovej vojne katolícky skauting. „Ce
lostná formácia ľudskej osoby je tým,
čo sa prostredníctvom hier, dobrodruž
stiev, kontaktu s prírodou, života v sku
pine a služby druhým ponúka už sto ro
kov všetkým, ktorí sa zapájajú do skau
tingu,“ napísal Svätý Otec. Skauting ži
vený evanjeliom je podľa neho „nielen
miestom skutočného ľudského rastu, ale
aj miestom silnej kresťanskej ponuky
a skutočného duchovného i morálne
ho dozrievania, ako aj pravou cestou
svätosti“. Podľa Benedikta XVI. „zmysel
pre zodpovednosť, typický pre skautskú
pedagogiku, vedie k životu v láske, ve
die k túžbe vkladať sa do služby blíž
neho podľa vzoru Krista služobníka“.
Zatiaľ posledné pápežovo posolstvo
skautom poslal 3. augusta tohto roku
Svätý Otec František skautom zhromaž
deným na Euroamboree v Normandii
(1. –10. augusta 2014). V posolstve pá
pež pripomenul skautom smerovanie,
ktoré ukázal mladým pri stretnutí v Riu
de Janeiro. Menuje „tri etapy, ktoré sú
dôležité pri odpovedi na Ježišovu výzvu:
Choďte – bez strachu – aby ste slúžili.
Ak prijmeme Pánovo pozvanie prísť
k nemu a zažiť skúsenosť jeho lásky, kto
rá napĺňa naše srdcia radosťou, vtedy
on odstraňuje každý strach: strach z Bo
ha, strach z druhých, strach čeliť život
ným skúškam. A posiela nás ohlaso
vať jeho lásku až po kraj sveta, slúžiť
blížnemu na najodľahlejších perifé
riách“.
DANIEL SLIVKA
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Daniel Slivka: Skauting stojí na kresťanských hodnotách a má jasný hodnotový systém

Stotožnenie sa
s hodnotami
Prednáša na vysokej škole, má vlastnú rodinu, a predsa
sa venuje skautingu. Predseda Duchovnej rady
Slovenského skautingu docent DANIEL SLIVKA.
Ako ste sa dostali k skautingu, vďa
ka čomu či komu?
Ako aktívny mládežník v deväťdesia
tych rokoch som vo farnosti hľadal pre
mladých birmovancov aktívne preží
vanie viery, ktorá by nespočívala len
v návšteve kostola, po omši zasa ísť do
katolíckeho domu, ale aby obsahovala aj
určitú akčnosť, dobrodružstvo a spolo
čenstvo. A tak som prišiel, určite z vnuk
nutia, na ideu skautingu. Získal som si
kontakt a ďalej už to išlo samo...
Kedysi deti čítavali. Foglar, Seton,
May... Knihy plné dobrodružstiev,
ktoré priam volali po vstupe medzi
skautov. Žiaľ, dnes je v centre záuj
mu detí počítač. Čo láka v súčasnos
ti deti začať „skautovať“? Nemizne
v deťoch túžba po romantike a po
dobrodružstve?
Áno, aj ja patrím ku generácii, ktorá
čítala „mayovky“, ale túžba po dobro
družstve u akejkoľvek generácie je stá
le rovnaká. Treba však použiť novšie
spôsoby a všetko, vrátane technického
pokroku, primerane využívať. Skúse
nosť, ktorú mladí majú a ktorá spôsobu
je, že aj napriek výdobytkom techniky
v skautingu ostávajú, je priateľstvo, po
rozumenie, osobný rast, napredovanie.
Mladí si uvedomujú, že hodnoty, ktoré
skauting ponúka, sú vyššie ako moder
né technológie, ktoré v skautingu tak
tiež využívame.
Posuňme trochu zmysel predchádza
júcej otázky: Čo by ste povedali ro
dičom na ich otázku, prečo majú dať
svoje dieťa do skautu?
Náš zakladateľ raz povedal: „Skauting
je prostriedkom, vďaka ktorému sa aj
najhorší huncút môže povzniesť k vyso
kému stavu myslenia a k viere v Boha.“
Myslím si, že dôležité je to, že skauting
prostredníctvom svojej metódy, ako je
skautský sľub a zákon, rozvíja komplex
ný rozvoj ľudskej osobnosti, keď sa u de
tí a mládeže buduje plný fyzický, inte
lektuálny, sociálny a duchovný rozvoj.

Každý rodič chce len to najlepšie pre
svoje dieťa, teda, aby sa stalo dobrým
človekom. Vedomie, že skauting mi
v tejto zodpovednej rodičovskej úlohe
môže pomôcť, ja sám ako rodič, vre
lo uvítam.
Pozrime sa na túto problematiku aj
z iného konca. Čo vedie skautských
vedúcich, neraz ľudí s vlastnými ro
dinami, k tomu, že sa venujú deťom,
a to neraz aj na úkor práve vlastných
rodín?
Myslím si, že je to skúsenosť ako žiť
plnohodnotne, aktívne. Jednoducho žiť
naplno svoj život a to si nenechať len
pre seba – teda skúsenosť v skautingu,
so skautským výchovným systémom
– skautskou formáciou, ale sa podeliť
a odovzdať ju ďalej.
Aktívne skautovanie by nemalo pre
siahnuť hranicu „na úkor vlastných ro
dín“. Rodiny sa samy zapájajú do skaut
ských aktivít.
Ďalšou motiváciou mladých skaut
ských rodín je aj vedomie, že vlastné
deti chceme zveriť zodpovedným rad
com, vodcom, ktorých sme si sami vy
chovali.
Skauting je okrem iných vecí aj o jed
note. No laický pohľad zvonka nám
však akosi hovorí, že je akosi priveľa
rôznych skautských organizácií aj
v rámci jedného štátu...
Áno, máte pravdu. Náš právny systém
dovoľuje komukoľvek, kto má v názve
skauting, zaregistrovať sa ako každé iné
občianske združenie. V európskych kra
jinách je tiež niekoľko väčších skaut
ských organizácii, ktoré prostredníc
tvom federácie sú členmi svetovej skaut
skej organizácie: Word Organisation
Scout Movement – WOSM.
Aká je v tomto zmysle situácia na Slo
vensku?
Ako som spomenul, na Slovensku je
viacero skautských organizácii, no naj
väčšia je Občianske združenie Sloven

ský skauting, ktorá je zároveň historic
kým nositeľom skautskej tradície. V trid
siatych rokoch dvadsiateho storočia
existovali organizácie, ako napríklad
Slovenský katolícky skauting, Evanje
lický skauting, existovali Zväzoví skau
ti, Židovský skauting v organizáciách
ako napríklad Hašomer Hacair a po
dobne.
Nakoľko bol skauting v roku 1938,
1950, 1970 zrušený, nová organizácia,
ktorá vznikla po roku 1989 s názvom
Slovenský skauting obsahuje v sebe jes
tvujúce skautské tradície a združuje čle
nov s náboženským vyznaním, no jej
členmi sú aj skauti bez náboženskej kon
fesie, ktorí sa však stotožnili so skaut
skými hodnotami.
Dá sa povedať, že dejiny skautingu
na Slovensku sú úzko spojené s ka
tolíckym skautingom. V súčasnosti to
už asi neplatí, ale predsa – aké je sú
časné postavenie katolíckeho skau
tingu na Slovensku?
Ako spomínam v predchádzajúcej od
povedi, v rámci registrácie občianskeho
združenia na Ministerstve vnútra SR je
registrované aj Občianske združenie Slo
venský katolícky skauting, ktorý má
cca 200 členov v okolí Žiliny. Avšak
veľmi veľa katolíkov je v organizácii
Slovenský skauting, o. z, čo dokazuje
aj ich aktívna činnosť, pretože Duchov
ná rada Slovenského skautingu a jej Ko
misia katolíckych skautov je od roku
2008 členom International Catholic Con
ference of Scouting – ICCS, kde sme
potrebovali aj podporu KBS.
Chcel by som dodať, že ICCS zdru
žuje všetkých katolíkov v skautských
organizáciách po celom svete, patrí do
WOSM a je tiež členom Pápežskej rady
pre laikov.

»»
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Saleziáni sú vďaka charizme svojej
spoločnosti akosi „predurčení“ na
spoluúčasti na skautskom diele. Ve
nujú sa skautingu aj iné rehoľné spo
ločenstvá?
Na túto otázku neviem presne odpo
vedať. Určite viacerí kňazi z rôznych
rehoľných spoločenstiev vypomáhajú
v skautingu v rámci duchovnej formá
cie, skautských táborov aj celoročnej
činnosti pri rôznych aktivitách, pretože
existuje veľa skautských zborov fungu
júcich pri farnostiach veľkých miest.
Celková sekularizácia spoločnosti
zasahuje aj do skautského diela. Sir
BadenPowell včlenil do skautského
sľubu aj „plniť si povinnosti voči Bo
hu“. V súčasnosti britské združenia
skautov konzultuje so svojimi člen
mi zavedenie nenáboženského sľu
bu. Ako vnímate túto skutočnosť?
Skauting je postavený na kresťanských
hodnotách, pretože zakladateľ bol čle
nom Anglikánskej cirkvi a svoju vieru
aj aktívne prežíval. Svedčia o tom aj je
ho citáty na tému náboženstvo, duchov
ný rozmer a skauting, a hlavne jeho od
kaz v symbole na hrobe v Nyeri v Keni
(kruh s bodkou, čo znamené Odišiel
som domov).
Na druhej strane – zakladateľ sa pri
svojej aktívnej vojenskej činnosti v Juž
nej Afrike a v Indii stretol s inými kul
túrami a náboženstvami, čím do orga
nizácie vtlačil element rešpektovania
a tolerancie aj iných náboženských vie
rovyznaní a kultúr bez toho, aby to išlo

lickej komisie – Biblia a morálka.
Žiaľ, rodová ideológia neobchádza
ani skautské hnutie. Najmä v USA
sú tlaky na vznik homosexuálnych
skautských oddielov. Nie je to už za
hranicou pôvodného cieľa zaklada
teľa skautingu, najmä ak si uvedo
míme, že do skautu vstupujú najmä
šesťročné deti?
Zakladateľ sa určite touto otázkou ne
zaoberal, základom skautingu je výcho
va mladých ľudí a budovanie fyzického,
intelektuálneho, sociálneho a duchov
ného rozvoja. Ako všade, tak aj v skau
tingu sa objavujú tieto tendencie.

na úkor prežívania jeho vlastného vie
rovyznania.
Zavedenie nenáboženského sľubu pod
ľa mňa nič nevyrieši, nakoľko v skau
tingu ide o stotožnenie sa s hodnotami,
ktoré sú založené na kresťanskom vie
rovyznaní. Zaujímavosťou je aj skau
ting v arabskom svete, kde duchovný
rozmer tvorí zväčša islamské nábožen
stvo, pričom podľa skautského hodno
tového systému kresťan a moslim sú
bratia, ako to hovorí skautský zákon:
Skaut je bratom každého skauta a pria
teľom ľudí dobrej vôle. Tento príklad
je veľmi blízky ideám dokumentu Nos
trae Aetata (dekrét Druhého vatikán
skeho koncilu o nekresťanských nábo
ženstvách) a dokumentu Pápežskej bib

Skautské hnutie má v sebe obrovský
étos. Zdá sa však, že v súčasnosti sú
silné tlaky, priam až útoky na všetko
etické a morálne. Ako v tomto kon
texte vidíte budúcnosť skautského
hnutia?
V tomto zmysle vidím budúcnosť
skautského hnutia pozitívne. V skau
tingu je jasný hodnotový systém. Čle
novia s náboženským vyznaním majú
možnosť byť pre ľudí bez náboženské
ho vyznania svedkami viery, pričom
aspekt tolerancie a rešpektu jeden dru
hého je zaručený v celosvetovom skaut
skom bratstve. Je to výzva a príležitosť
robiť evanjelizačnú a misijnú činnosť
pre svojich bratov o to skôr, že títo už
prijali spoločný hodnotový systém.
Za rozhovor ďakuje PAVOL PRIKRYL
(Snímky: archív D. S.)
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Nemorálne??!!
Jeden z najvýznamnejších súčasných darvinistov a bigotný
ateista Richard Dawkins dal opäť o sebe vedieť a opäť to
bolo bizarným spôsobom.

Z

dá sa, že an
glický filo
zof, zoológ
a etológ, no najmä
vášnivý propagá
tor ateizmu R.
Dawkins (na obr.)
sa nielenže vyžíva v
škandáloch, ale už začal aj s prekračo
vaním všetkých etických medzí.
Keď v roku 2010 Benedikt XVI. na
vštívil Veľkú Britániu, pred jeho prí
chodom sa „blysli“ dvaja ateistickí fun
damentalisti Richard Dawkins a Chris
topher Hitchens, ktorí robili všetko pre
to, aby bol Svätý Otec zatknutý a uväz
nený za „zločiny proti ľudskosti“. R.
Dawkins dúfal, že Kráľovská prokura
túra začne procedúru proti pápežovi,
či dokonca predá celú záležitosť Me
dzinárodnému trestnému tribunálu...
Ak sa vtedy odporcovia Cirkvi a pá
pežstva nad týmto bizarným plánom
usmiali či si významne zaklopali prs
tom na čelo, po debatách R. Dawkin
sa na sociálnej sieti Twitter aj tí jeho
najväčší fanúšikovia stuhli.
BEZCITNOSŤ
V marci minulého roka vyvolal Daw
kins škandál výrokom, že „každý ľud
ský plod je menej ako jedno dospelé pra
sa“. Aj keď sa potom usiloval z valia
cej sa vlny kritiky vykrútiť výhovorka
mi o nepochopení, málokto mu uveril.
A ak sa aj niekto našiel, kto sa dal Daw
kinsovým naivným vykrúcaním obala
mutiť, po nedávnej debate na Twitteri
o deťoch s Downovým syndrómom už
musela aj posledná naivka stratiť o tom
to kontroverznom Britovi všetky ilúzie.
Jeden užívateľ sa spýtal R. Dawkinsa,
či úmyselné zabitie 994 nenarodených
detí s Downovým syndrómom v roku
2012 v Anglicku a Walese považuje za
civilizované. Anglický vedec odpovedal
spôsobom preň typickým: „Áno, bolo to
veľmi civilizované. Sú to plody, diagnos
tikované skôr, ako majú ľudské city.“
Jedna užívateľka na základe týchto vý
rokov napísala: „Úprimne povedané, ne
viem, čo by som robila, keby som bola te
hotná s dieťaťom s Downovým syndró
mom. Skutočne etická dilema.“ R. Daw
kins svojou odpoveďou prekročil všet

ky medze: „Potrat a skúste to znova. Bo
lo by to nemorálne, aby bol na svete, ak
máte na výber.“
PALINOVEJ REAKCIA
Na výrok evolučného biológa o „ne
morálnosti“ priviesť na svet dieťa po
stihnuté Downovým syndrómom za
reagovala bývalá guvernérka Aljašky
a neúspešná kandidátka na viceprezi
dentku USA za republikánsku stranu
Sarah Palinová, ktorej syn Trig má Dow
nov syndróm. Táto matka piatich detí
ponúkla na facebooku R. Dawkinsovi
odpoveď: „Pán Dawkins, dovolila by
som Vám stretnúť sa s mojím synom, ak
by ste sľúbili, že otvoríte svoju myseľ,
oči a srdce jedinečnému druhu doko
nalej krásy. No keď Vás prosím o to, aby
ste boli tolerantný, musím upozorniť
Triga, že tiež musí byť tolerantný, pre
tože na povrchu môže na Vás hľadieť
istým spôsobom nevhodne. No uisťu
jem Vás, že je zdvorilý!“
S. Palinová je známa aj ako neoficiál
na hovorkyňa rodičov hendikepova
ných Američanov.
V roku 2010 žiada
la o prepustenie vte
dajšieho poradcu Bie
leho domu Rahma
Emanuela za jeho vy
jadrenie, že plány li
berálnych skupín na
vedenie reklám proti
umierneným demo
kratom boli „re
tardované“.
Reakcia S. Palino
vej prišla vo chvíli,
keď Dawkins začal
čeliť medzinárodné
mu odsúdeniu, a to
najmä zo strany akti
vistov Ligy Downov
ho syndrómu a pro
life lídrov. R. Daw
kins sa síce osprave
dlnil za to, že spô
sobil
pobúrenie,
ktoré označil za „kŕ
mené šialenstvo“, ale
zo svojich názorov
neustúpil. Napísal:
„Čo som hovoril

Snímka: net

Sarah Palinová so synom Trigom

jednoducho logicky vyplýva z bežného
prechoice postoja. Moja frazeológia
môže byť netaktná, náchylná k
nedorozumeniu, ale ak je vaša morál
ka založená na zvyšovaní šťastia a zni
žovaní utrpenia, nemôžem sa zbaviť
pocitu, že rozhodnutie zámerne porodiť
dieťa s Downovým syndrómom, keď
máte na výber, v skutočnosti môže
byť nemorálne z hľadiska vlastného
blaha dieťaťa.“
Ospravedlnenie nehodné ani ateistic
kého evolučného biológa...

I
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Pred 190timi rokmi mala premiéru Beethovenova Deviata symfónia s Ódou na radosť

Utrpením k radosti
Symfónia č. 9 s Ódou na radosť, nazývaná aj Beethovenova
deviata, je posledná dokončená symfónia nemeckého
hudobného skladateľa LUDWIGA VAN BEETHOVEN.

P

o dokončení Ôsmej symfónie sa
zdalo, že Beethoven svoju sym
fonickú tvorbu uzavrel (medzi
Ôsmou a Deviatou je 11 rokov). Navy
še zdravie, finančné i rodinné problé
my viedli skladateľa k smútku a depre
siám.
Po smrti brata Karola, ktorý zomrel
na suchoty v roku 1815 a po súdnom
rozhodnutí z 8. apríla 1820 si zobral
Beethoven bratovho syna Johanna k se
be. Skoro však vysvitlo, že vzťah skla
dateľa k synovcovi nie je dobrý. Beet
hoven vyvinul na mladého muža so svo
jimi vysokými a aj prehnanými morál
nymi požiadavkami taký vysoký tlak,
že ho hnal až do vzbury: „Stal som sa
horším, pretože môj strýko chcel, aby
som bol lepším.“ Došlo to až tak ďale
ko, že sa umelcov synovec pokúsil v le
te 1826 o samovraždu.
Napriek tomu, či možno práve kvôli
týmto veľkým súkromným problémom
zložil Beethoven v tomto čase svoje
najdôležitejšie diela. Okrem iného to
bola Missa solemnis (mala premiéru
7. apríla 1824 v Petrohrade), ktorú sám
umelec považoval za svoje najlepšie
dielo a ktorá v svojej veľkosti a kráse
nič neprezrádza o dezolátnom okolí
umelca.
ŽIVOTNÝ PLÁN
Čím hlbšie Beethoven klesal do krá
žov smútku, tým väčšmi v ňom rástla
túžba osláviť radosť a to cez zhudob
nenie básne svojho priateľa Friedricha
Schillera Óda na radosť, ktorú básnik
napísal v roku 1785 a roku 1803 ju pre
pracoval. Táto túžba bola v skladate
ľovi už od jeho mladých čias a nosil ju
v sebe skoro celý život. Dalo by sa po
vedať, že to bol umelcov životný plán.
Chcel totiž po celý svoj život ospevo

vovať radosť a korunovať ňou jedno zo
svojich veľkých diel. On, samotár, čo
od neho utekali aj slúžky, nieto ešte je
ho vysnívané idoly, hluchý hudobník,
ktorý mal vždy iba samé problémy. No
aj napriek tomu chcel skomponovať po
solstvo pre budúce generácie, pre celý
svet. Čoraz častejšie siahal po Schille
ovej Óde na radosť. Hoci hluchý, už
počul tóny radosti...
Po celý svoj život váhal pri hľadaní
presnej formy pre tento hymnus, i pri
hľadaní diela, kde by ho mohol umies
tniť. Ešte ani pri Deviatej symfónii ne
bol rozhodnutý. Až do poslednej chví
le plánoval odložiť Ódu na radosť do
desiatej alebo jedenástej symfónie.

Akosi sa však nevedel rozlúčiť so svo
jím orchestrom: „Keď mi príde na um
nejaká myšlienka, počujem ju inštru
mentálne a nie vokálne.“ Aj preto od
ďaľuje ako len môže moment nástupu
hlasov, dokonca dáva prednosť inštru
mentom nielen pri recitatívoch vo finá
le, ale aj v samej téme Radosti.

ORCHESTER JE MÁLO
Beethoven sa napokon dal do kompo
novania Deviatej symfónie. Podľa mno
hých sa začalo rodiť jeho vrcholné dielo
v roku 1817. Hoci v tom čase bol už tak
mer hluchý, prvé tri vety symfónie s ich
grandióznou architektúrou, inštrumen
talizáciou a spracovaním témy boli tak
dokonalé, že sa stali smerodajné pre
symfonikov romantiky až po Gustava
Mahlera.
Ale Beethovenovi už nestačí len or
chester. Objaviteľsky pridáva do štvr
tej vety hlasy a slová. Čo na tom, že do
vtedy bol zborový spev v symfóniách
úplne neobvyklý? Génius prekročil do
vtedajšiu zaužívanú formu, aby bolo
celkom jasné, čo chce v svojom najväč
šom diele odkázať ľuďom.
A pritom záver diela mal mať vlastne
inakší záver. Klasický. Ešte v júli 1823
myslel Beethoven na to, že dá symfónii
inštrumentálne finále, ktoré napokon po
užil v Kvartete, op. 132.
Tu si treba všimnúť, že Deviata sym
fónia nie je označená, ako sa zvyčajne
píše symfónia so zbormi, ale Symfónia
so záverečným zborom s Ódou na ra
dosť.
Pri uvedení zboru do symfónie mal
Beethoven veľké technické ťažkosti.
Dosvedčujú to jeho zošity a početné po
kusy uviesť hlasy ináč a v inom momen
te diela. V skiciach pre adagio tretej ve
ty napísal: „Azda by zbor mohol naj
vhodnejšie vstúpiť na tomto mieste.“

Z TICHA DO EXTÁZY
Vo chvíli, keď sa téma Radosti zjaví
po prvý raz, orchester sa zrazu prudko
zastaví; nastane náhle ticho, čím nástup
hlasov dostáva tajomný a božský ráz.
Téma je naozaj božská v pravom zmysle
slova. Radosť zostupuje z nebies, obklo
pená nadprirodzeným pokojom, a svo
jím ľahkým dychom mojká trpiacich;
a keď sa tíško vkráda do uzdravujúce
ho sa srdca, prvý dojem, ktorý tu vyvo
láva, je taký nežný, že sa podobne ako
Beethovenovmu priateľovi „žiada člo
veku zaplakať“.
Ak sme maloverní a malicherní, tak je
život naozaj iba utrpenie. Ale ak zdvih
neme oči k nebu, necháme sa zohriať
slnkom, prenesieme sa cez ťažkosti, ak
v nás zmocnie viera, nádej a láska, tak
sa nás zmocní radosť. Z dýchania, z prá
ce, z umenia, zo všetkého.
Len čo sa potom téma prenesie na hla
sy, zjaví sa najprv bas s vážnym, trochu
priduseným charakterom. No postupne
sa Radosť zmocňuje bytosti. Je to boj
proti bolesti. Sú to pochodové rytmy na
stupujúcich armád, planúci a túžobný
spev tenora; zo všetkých týchto hučia
cich strán akoby sa vanul dych samého
Beethovena.
Po bojovnej radosti nasleduje nábo
ženská extáza a potom posvätné delí
rium lásky. Celé chvejúce sa ľudstvo
vzťahuje ruky k nebesiam, vydáva moc
né výkriky, vznáša sa v ústrety Rados
ti a tisne ju na svoje srdce. „Nič nie je

Joseph Karl Stieler  L. van Beethoven
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vyššieho, než priblížiť sa viac ako iní
ľudia k božstvu a odtiaľ šíriť lúče bož
stva medzi ľudským pokolením,“ napí
sal Beethoven.
Radujte sa milióny! To spieva v naj
rôznejších odtieňoch svojej geniality,
vo veľkolepých zvukových obrazoch,
v strhujúcej sile hluchý Ludwig van
Beethoven.
PREMIÉRA
V čase premiérového uvedenia sym
fónie bol 53ročný Beethoven už úplne
hluchý a zo svojho diela nepočul ani
tón. Premiéra Deviatej symfónie bola
7. mája 1824 v Theater am Kärntner
tor vo Viedni, spolu s predohrou Po
svätenie domu (Die Weihe des Hauses)
a troch častí Missa solemnis (Kyrie,
Credo a Agnus Dei). Orchester dirigo
val Michael Umlauf, ale na pódiu bol
aj Beethoven. Keďže autor symfónie
sám nemohol viesť toto predstavenie,
chcel podporiť dirigenta aspoň udáva
ním tempa. Umlauf mal však ešte v čer
stvej pamäti katastrofu spred dvoch
rokoch, keď hluchý Beethoven dirigo
val generálku opery Fidelio, a tak dal
orchestru pokyn, aby si skladateľovo
udávanie tempa nevšímal. Podľa sve
dectva huslistu Josef Böhma Beetho
ven počas celého koncertu „dirigoval,
zúrivo gestikuloval, občas vstal, občas
sa pohyboval, akoby chcel hrať na všet
ky nástroje sám a spievať za celý zbor“.
Symfónia vyvolala búrlivé nadšenie
a jasot. Už počas samotného koncer
tu sa ozýval potlesk, nechýbal ani na
konci jednotlivých viet. Mnohí divá
ci plakali...
Úspech bol viac ako triumfálny. Keď
sa Beethoven prišiel pokloniť, obecen
stvo ho odmenilo piatimi salvami priam
frenetického potlesku (pri vstupe cisár
skej rodiny boli zvykom iba tri salvy).
Ľudia vediac, že skladateľ je hluchý
a nemôže počuť potlesk, mávali vrec
kovkami, do vzduchu vyhadzovali klo
búky, dvíhali ruky, len aby Beethoven
mohol aspoň vidieť zaslúžené ovácie.
Umelca to tak dojalo, že omdlel.
Žiaľ, úspech bol len prechodný a ne
trval dlho. Sláva sa veľmi rýchlo pomi
nula a praktický výsledok z nej bol pre
Beethovena v podstate nulový. Kon
cert totiž nič nevyniesol. Hmotná nú
dza umelcovho života sa nezmenila.
Zostal naďalej chudobný, chorý a osa
motený...
Na druhej strane sa stal Beethoven
víťaz, víťaz nad vlastným osudom, ví
ťaz nad utrpením.
Romain Rolland o Beethovenovi na
písal: „Je to prírodná sila. Nešťastný,
chudobný, chorľavý a osamotený člo

Snímka: net

vek, vtelená bolesť, ktorému však ak ži
vot odmieta radosť, vytvorí si Radosť
sám, aby ju daroval svetu!“

EURÓPSKA HYMNA

Ludwig van Beethoven zomrel v ro
ku 1827 vo Viedni vo veku 56 rokov,
s najväčšou pravdepodobnosťou na ná
sledky chronickej otravy olovom, kto
ré asi pochádzalo z pančovaného vína.
Na pohrebe sa zúčastnilo okolo dvad
saťtisíc ľudí. Armáda musela zabezpe
čiť poriadok. Rakvu niesli významní
hudobníci: Eybler, Gänsbacher, Hum
mel, Jírovec, Kreutzer, Seyfried, Weigl
a Würfel. Beethovenove ostatky uloži
li na cintoríne vo Währingere. V roku
1888 boli exhumované a prenesená na
viedenský ústredný cintorín Wiener
Zentralfriedhof.
V roku 1955 sa prvý raz začala spo
mínať Óda na radosť ako možná hym
na jednotiacej sa Európy. Rade Euró
py to navrhol Richard Nikolaus Graf
von CoundenhoveKalegri. Rada Eu
rópy si roku 1972 vybrala Ódu na ra
dosť za svoju hymnu. V roku 1985 pred
sedovia vlád a hlavy členských štátov
Európskej únie schválili prijatie sklad
by za oficiálnu hymnu Európskej únie.
Hymna vyjadruje bez slov, v univer
zálnom jazyku hudby, ideály slobody,
mieru a solidarity, ktoré sú spoločné
pre celú Európu.
Oficiálna nahrávka pochádza z roku
1994 z divadla Teatro da Trinade v Li
sabone, hudobne ju upravil svetozná
my dirigent Herbert von Karajan a na
hral ju Mládežnícky dychový súbor Eu
rópskej únie pod taktovkou Andrého
Reichlinga.
Spracoval –pad

Óda na radosť
Radosť – jasná iskra bohov,
elyzejskej dcéry hlas,
teraz s láskou nevýslovnou
ku svätyni vedieš nás.
Tvoje kúzla prinavrátia,
čo zlá doba nechráni –
všetci ľudia budú bratia
pod tvojimi krídlami.
Ak ti dosiaľ šťastie prialo,
priateľovi pomáhaj,
ak túžiš za ženou stálou,
príď – tu u nás nájdeš raj.
Keby sa dnes každá duša
stretla hneď na úsvite,
svätý mier viac nenarušia,
plač so smútkom odíde.
Radosť! Človek odjakživa
pije z ňadier prírody,
ľudia tebou sa len živia,
z teba žijú národy.
Plný strapec tmavej révy –
darca najvzácnejších vín,
tebou sýtia sa aj červy,
teba schváli Cherubín.
Lúče slnečné sa roja,
nebo žiari nad nami,
spoločnými cestami
poďme v časoch nepokoja.
V náruč poďte milióny –
tu je bozk pre celý svet.
Bratia k hniezdam vzneste let,
kde náš milý Otec tróni.
V prach sa kloňte – milióny,
života bez Tvorcu niet.
Tam pri hviezdach bude bdieť,
tam pri hviezdach musí tróniť.
Radosť, jasná iskra bohov,
elyzejskej dcéry hlas,
teraz s láskou nevýslovnou
ku svätyni vedieš nás.
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V slávnej milánskej La Scale Svätý Otec Benedikt XVI. vzdal hold Beethovenovi

Pocta Beethovenovi

Dňa 1. júla 2012 sa v milánskej La Scale,
najslávnejšom opernom dome sveta,
uskutočnil koncert na počesť Benedikta XVI.
Pod taktovkou majstra Daniela Barenboima
zaznela v podaní orchestra a zboru divadla
La Scala Beethovenova 9. symfónia. Po jeho
skončení sa BENEDIKT XVI., známy
milovník hudby, prihovoril prítomným v sále.

C

hcel by som na tomto historic
kom mieste najskôr pripome
núť jednu udalosť.
Písal sa 11. máj roku 1946, keď Artu
ro Toscanini zdvihol taktovku, aby pr
vý raz po vojnových hrôzach dirigoval
pamätný koncert v zrekonštruovanej
La Scale. Hovorí sa, že veľký maestro
hneď po príchode do Milána zamieril
do tohto divadla a uprostred sály za
tlieskal, aby vyskúšal, či svetoznáma
akustika sály zostala nedotknutá. Keď
počul, že je dokonalá, zvolal: „Je to La
Scala, stále tá moja La Scala!“
POVOJNOVÁ NÁDEJ
V slovách „Je to la Scala“ sa skrý
va význam tohto miesta, chrámu ope
ry, oporného bodu hudby a kultúry nie
len pre Miláno a Taliansko, ale pre ce
lý svet. La Scala je hlbokým spôsobom
spojená s Milánom; patrí k jeho najväč
ším pýcham a onen máj roku 1946 pri
pomínam preto, lebo rekonštrukcia La
Scaly bola znamením nádeje pre obno
venie života celého mesta po skončení
vojnového besnenia. Je mi cťou, že som
tu spolu s vami všetkými mohol pre
žiť tento nádherný koncert, túto chvíľu
duševného povznesenia. Predovšetkým
ďakujem orchestru a zboru divadelnej
scény La Scala, štyrom sólistom a maj
strovi Danielovi Barenboimovi za str
hujúcu a prenikavú interpretáciu jed

ného z najvznešenejších majstrovských
diel hudobnej histórie.
VÍZIA ĽUDSTVA
Komponovanie Deviatej symfónie
Ludwiga van Beethoven bolo zdĺhavé
a komplikované, ale už od slávných pr
vých sedemnásť taktov úvodnej vety
sa rodí atmosféra očakávania niečoho
veľkolepého, a toto očakávanie určite
nesklame.

Beethoven neospevuje
kresťanskú radosť vo
vlastnom zmysle, ale radosť
bratského súžitia národov,
víťazstva nad egoizmom
a túžbu, aby sa putovanie
ľudstva vyznačovalo láskou.
Beethoven, i keď v podstate nasledo
val tradičné formy a jazyk klasickej
symfónie, dáva pocítiť niečo nové v ne
bývalej šírke predchádzajúcich oper
ných taktov, čo sa potvrdzuje závereč
nou časťou uvedenou veľkou dishar
móniou, z ktorej sa vyčleňuje recitál so
slávnymi slovami: „Ó priatelia, nie tie
to tóny, ale iné zaintonujme viac príťaž
livejšie a radostnejšie.“

Citované slová, ktoré akoby „obra
cali list“, uvádzajú hlavnú tému Ódy
na radosť. Beethoven svojou hudbou
doslova maľuje víziu ideálneho ľud
stva: „Aktívna radosť v bratstve a vzá
jomnej láske pod Božím otcovským po
hľadom“ (Ján z Kríža).
Beethoven neospevuje kresťanskú ra
dosť vo vlastnom zmysle slova, ale ra
dosť bratského súžitia národov, víťaz
stva nad egoizmom a túžbu, aby sa pu
tovanie ľudstva vyznačovalo láskou.
Je to akási výzva, s ktorou sa obracia
na všetkých ľudí bez ohľadu na najrôz
nejšie zábrany a presvedčenia.
HĽADAŤ BLÍZKEHO BOHA
Nad týmto koncertom, ktorý mal byť
radostnou oslavou pri príležitosti stret
nutia ľudí z takmer všetkých národov,
visí tieň zemetrasenia (pozn.: 29. mája
2012 zasiahlo severné Taliansko silné
zemetrasenie, pri ktorom prišli o život
takmer dve desiatky ľudí), ktoré so se
bou prinieslo veľké utrpenie mnohým
obyvateľom našej krajiny. Schillerove
slová prevzaté z Ódy na radosť pre nás
vyznievajú akoby boli prázdne, akoby
ani neboli pravdivé. V skutočnosti ne
vidíme jasné iskry bohov, hlas elyzej
skej dcéry. Nie sme ohnivo zapálení,
ale paralyzovaní bolesťou z toľkej až
nepochopiteľnej skazy, ktorá si vyžia
dala ľudské životy, ktorá vzala mnohým
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domov a prístrešie. Aj hypotéza, že nad
hviezdnym nebom musí prebývať dob
rý otec, je v tejto chvíli diskutabilná.
Dobrý otec je iba nad hviezdnou oblo
hou? Neprichádza jeho dobrota sem do
le až k nám? Hľadáme Boha, ktorý ne
tróni niekde v diaľke, ale vstupuje do
nášho života a do nášho utrpenia.
V tejto chvíli by sme si mali spojiť
Beethovenove slová „Priatelia, nie tie
to tóny...“ práve so Shillerovými. Nie
tieto tóny. Nepotrebujeme nejaký ne
reálny prejav o vzdialenom Bohu a ne
záväznom bratstve. Hľadáme Boha, kto
rý je blízko. Hľadáme bratstvo, ktoré
uprostred útrap, podporí druhého, a tak
pomáha kráčať ďalej.
Po tomto koncerte mnohí pôjdu na
eucharistickú adoráciu – k Bohu, kto
rý vstúpil do nášho utrpenia a koná tak
naďalej. K Bohu, ktorý trpí spolu s na
mi a za nás a takýmto spôsobom uro
bil mužov a ženy schopnými zdieľať
utrpenie druhého a premeniť ho na lás
ku. Práve k tomuto sme pozývaní tým
to koncertom.
Ešte raz ďakujem orchestru a chóru
divadla La Scala, sólistom a všetkým
tým, ktorí umožnili zrealizovať túto
udalosť. Ďakujem majstrovi Danielovi
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Snímka: CTV

Barenboimovi, že výberom Beethove
novej Deviatej symfónie nám dovoľu
je odoslať posolstvo prostredníctvom
hudby, ktorá potvrdzuje základnú hod
notu solidarity, bratstva a pokoja.
Myslím si, že toto posolstvo je cenné
i pre rodinu, pretože v rodine sa po pr
vý raz zakusuje to, že človek nie je stvo
rený, aby žil uzatvorený v sebe samom,

ale vo vzťahu s inými. V rodine sa učí,
že žiť vo vzťahu ako takom, nezname
ná postaviť seba do centra a nechať sa
viesť egoizmom, ale znamená darovať
sa. V rodine sa začína zapaľovať v srd
ci svetlo pokoja, ktoré osvecuje tento
náš svet. Ďakujem všetkým za chvíle,
ktoré sme spolu prežili.
RV

Myslím,
teda čítam

!
Ročné predplatné je 10 eur,
polročné 6 eur.
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Pred 110 rokmi sa narodil spisovateľ Graham Greene, Dostojevskij dvadsiateho storočia

Stalo sa mu,
že bol katolík
Aj keď mnohí literárni kritici považujú anglického
spisovateľa GRAHAMA GREENA za katolíckeho
spisovateľa, sám autor s takýmto „zaškatuľkovaním“
nesúhlasil:

H

oci v Británii nepovažujú lite
rárni vedci Grahama Greena
(2.10. 1904–3.4. 1991) za „vý
znamného autora“, na európskom kon
tinente má jeho dielo oveľa silnejšiu re
zonanciu. Pravda je však taká, že aj na
Ostrovoch sa Greenove knihy doteraz
veľmi úspešne predávajú.
Grahama Greena mnohí označujú za
Dostojevského 20. storočia. Anglický
románopisec William Golding, Greenov
súčasník, ho nazval „kronikárom sužo
vaného človeka 20. storočia“. Graham
Greene totiž vždy rád a veľa cestoval,
a to ešte umocnilo jeho schopnosť po
dať presvedčivú výpoveď o človeku vo
vyhrotených situáciách, o tom, kam
smeruje ľudstvo, o osude osamoteného
človeka v spoločnosti.
Za svoj plodný život stihol byť Gra
ham Greene krátko komunistom, no
väčšinu života bol katolíkom. Keď ho
začali označovať za katolíckeho spiso
vateľa, bránil sa tomu, pričom však svoj
katolicizmus nepoprel. Svojou slávnou
vetou „Som spisovateľ, ktorému sa sta
lo, že je katolík“ skôr odmietol istú li
terárnu kategorizáciu.

S manželkou Vivien Dayrell
Browningovou

STÁLE AKTUÁLNA OTÁZKA
Aj napriek povedanému je tu stále
otázka, a zdá sa, že je stále aktuálna:
Dá sa Graham Greene definovať ako
katolícky spisovateľ?
V Anglicku bol G. Greene po vydaní
knihy Brightonská skala (1938) pova
žovaný za katolíckeho spisovateľa. To
to hodnotenie sa potvrdilo vydaním ro
mánov Moc a sláva (1940), Jadro veci
(1948) a Koniec jednej histórie (1951).
Popudený takýmto klasifikovaním sa
Greene najskôr usiloval zmenšiť dôle
žitosť a rýdzosť svojej konverzie (pozn.:
konvertoval v roku 1926), no jeho ne
sentimentálne dobrodružstvá a, priznaj
me to, aj jeho nespokojnosť s Katolíc
kou cirkvou kvôli niektorým rozhodnu
tiam koncilu ho vzdialili od katolícke
ho učenia a morálky, aj keď si udržal
svoje zvláštne poňatie viery.
Na vyššie položenú zložitú a veľmi
diskutovanú otázku hľadal odpoveď
v brilantnej eseji v La Civiltà Cattolica
aj Ferdinando Castelli, SJ, bývalý pro
fesor literatúry na Ústave religionistiky
na Pápežskej Gregorovej univerzite.
Cez Greenovu silno autobiografickú po
viedku Návšteva u Morina (1963) sa po
kúsil o rekonštrukciu Greenovej nábo
ženskej situácie. F. Castelli si ju vybral
z jednoduchého dôvodu – poviedka vy
jadruje základný paradox Greenovej ná
boženskej viery: tá musí byť vždy spo
jená s pochybnosťou. Priblížme sme si
túto poviedku, a to najmä so zreteľom
na otázku ohľadom Greenovho zadefi
novania ako katolíckeho spisovateľa.
NÁVŠTEVA U MORINA
Pierre Morin je starý francúzsky spi
sovateľ, ktorého niektorí považujú za
slávneho katolíckeho mysliteľa, iní ho
podozrievajú z protestantizmu. Mladý
Angličan Dunlop sa zaujíma o Mori
novo dielo, a tak sa k nemu vyberie na
návštevu, aby s ním mohol diskutovať

o „znepokojujúcich veciach ohľadom
viery“.
Mladík nachádza v Morinovej knižni
ci značné množstvo teologických kníh,
a tak sa ho spýta, či ich číta. „Nie, te
raz už nie,“ odpovedá Morin. Keď sa ho
Dunlop spýta, prečo má teda toľko teo
logickej literatúry, Morin odpovedá: „Aj
neschopnosť uveriť musí byť nejakým
spôsobom podporovaná.“ Morin si mys
lí, že teologické argumenty o viere už
neobstoja. Tvrdí, že nestratil vieru, len
„stratil schopnosť veriť“. Paradox viery
a schopnosti veriť. A tak Morin nepri
stupuje k sviatostiam a je vzdialený od
morálky Cirkvi. Svoj postoj vysvetľuje
paradoxnými dôvodmi: „Moja neschop
nosť veriť je posledný dôkaz skutočnos
ti, že Cirkev má pravdu a že viera je pra
vá. Už dvadsať rokov som vylúčený z mi
lostí a moja schopnosť neveriť zvädla.
Presne o tom hovoria kňazi, že sa tak
stane. Neverím v Boha a v jeho Syna
a v anjelov a svätých. No poznám dô
vod, prečo neverím. Je to tento dôvod:
Cirkev je pravá a je pravdivé, čo ma na
učila. Dvadsať rokov som sa zaobišiel
bez sviatostí a teraz môžem zisťovať
následky. Premenená hostia musí byť
niečo oveľa viac ako nejaká hostia.“
Morin považuje nevoľnosť, ktorú vní
ma človek, keď sa vzdiali od Cirkvi za
dôkaz, pravdy a pravdivosti Cirkvi. Ke
by bol aktívny člen Cirkvi a nevoľnosť
by pokračovala, to by bol podľa Mori
na dôkaz falošnosti Cirkvi.
Dunlop má pocit, že mu francúzsky
spisovateľ blokuje akékoľvek výcho
disko z nevery. Je prekvapený, keď mu
Morin nechce poradiť nejaké teologické
dielo z jeho knižnice. Morin mu vysvet
ľuje: „Nie, ak chceš veriť. Ak si tak po
chabý, aby si po tom túžil, musíš sa vy
hnúť teológii. Človek môže prijať akú
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koľvek vec týkajúcu sa boha, pokiaľ
vedci nezačnú vstupovať do podrobnos
tí a korolárií. Človek môže prijať Naj
svätejšiu Trojicu, ale diskusie, ktoré na
sledujú...“ Aby bolo jasné, čo tým mys
lel. Morin dodal: „Nikdy by som sa ne
usiloval dôjsť k nejakému výsledku v di
ferenciálnom počte s Pytagorovou ta
buľkou. Skončil by som tým, že nebu
dem veriť výpočtu.“
VERENIE A VIERA
Do akej miery sa literárny Morin sto
tožňuje v názoroch so svojím autorom?
Profesor F. Castelli v tejto súvislosti
poukazuje na interview, ktorý poskytol
G. Greene v roku 1982 MariiFrançoise
Allainovej. V rozhovore sa nájdu vety
uvedené v poviedke Návšteva u Morina.
Spisovateľ sa v rozhovore priznal, že
asi tridsať rokov už nepristupuje k svia
tostiam, pretože sa necíti na to, aby sľú
bil, čo je k rozhrešeniu potrebné. O svo
jej viere prezradil: „S rastúcim vekom
vzrástli aj pochybnosti, to je pravda,
ale vzrástla aj moja viera. Je rozdiel
medzi verením (belief) a vierou (faith).
Ak neverím v Y alebo X, zasiahne viera,
aby mi povedala, že robím chybu, keď
neverím. Viera je nad verením: dá sa po
vedať, že je to Boží dar, zatiaľ čo o ve
rení sa dá povedať, že sa zakladá na ro
zume. Preto si uchovávam svoju vieru,
aj keď naprieč dlhým obdobím neve
renia (disbelief).“
Jan Čulík počas otvorenia pražskej
výstavy o Grahamovi Greenovi pri prí
ležitosti 100 rokov od narodenia spiso
vateľa, označil Greenov život za únik:
„Únik od manželstva, od rodiny, od
katolíckej ortodoxie.“ Zdôvodňoval
to vyjadrením samotného G. Greena:
„Spisovateľ má dve povinnosti: hovoriť
pravdu, ako ju vidí, a neprijímať nijaké
zvláštne výsady. Jediná výsada, na kto
rú si môže umelec robiť nárok, je nelo
jálnosť. Patrím ku Katolíckej cirkvi,
z čoho by mi ako spisovateľovi mohli
vznikať veľké problémy, keby ma neza
chraňovala nelojálnosť.“
Aj keď sa z Greenovho výroku o nelo
jálnosti môže na prvý pohľad zdať, že
spisovateľ bol akýsi rebel voči Katolíc
kej cirkvi, z vyššie povedaného však vy
plýva, že ona „nelojálnosť“ je v podsta
te „rozdiel medzi verením a vierou“.
ZMRZAČENÁ TEOLÓGIA
Jedno je isté: najvydarenejšie diela
G. Greena sú vybudované na niekto
rých základných katolíckych pravdách.
„Nie však v apologetickom štýle, ale
prostredníctvom rozboru hlbín duše,“
napísal profesor F. Castelli. Podľa neho
je v Greenových poviedkach táto ana
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lýza takmer neprítomná, ale „nie je tam
neprítomná potreba zakotviť sa v niekto
rých katolíckych pravdách, aby človek
žil v pokoji a dal zmysel svojmu životu“.
Napokon, veď aj Greenov Morin vyzná
va, že keby bol človekom bez viery,
„urobil by dobre, keby ihneď zostúpil
do hrobu, aby nebral druhým odvahu“.
Profesor F. Castelli tvrdí, že Greeno
va teológia, ktorá sa objavuje v jeho po
viedkach, „nie je zvlášť vynikajúca“.
„Určite má niektoré kladné prvky, ale
celkovo – myslím predovšetkým na Náv
števu u Morina – je zmrzačená a nepod
statná. Rozlíšenie medzi vierou a vere
ním neobstojí,“ nekompromisne dodá
va F. Castelli.
Encyklika sv. Jána Pavla II. Fides et
ratio dáva talianskemu profesorovi za
pravdu. V nej poľský pápež píše: „Prav
da kresťanského Zjavenia, ktorú nachá
dzame v Ježišovi z Nazaretu, umožňuje
komukoľvek prijať ,tajomstvo´vlastného
života. (...) Pravda, ktorú nám umož
ňuje poznať Zjavenie, nie je zrelé ovo
cie alebo vrcholný bod myšlienky, spra
covanej rozumom“ (čl. 15). Podľa sv.
Jána Pavla II. „rozum a vieru nemožno
od seba odlúčiť bez toho, že by v člove
ku nezanikla možnosť primerane poznať
seba, svet a Boha“ (čl. 16). Napokon,
sv. Pavol v Liste Rimanom to napísal
jasne: „Je im predsa zjavné, čo možno
o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to,
čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú
moc a božstvo –, možno od stvorenia
sveta rozumom poznávať zo stvorených
vecí“ (Rim, 1, 1920). Na základe Pav
lovho klasického textu o možnosti po
znať božskú bytosť zo stvorených vecí,
pápež v encyklike Fides et ratio tvrdí:
„Rozumu človeka sa teda prisudzuje
schopnosť, ktorá zdanlivo prevyšuje
jeho prirodzené hranice. (...) Vo filozo
fickej odbornej reči by sme mohli pove
dať, že v dôležitom pavlovskom texte
sa potvrdzuje metafyzická schopnosť
človeka“ (čl. 22).
KÁDROVÝ POSUDOK DOBY
Aj keď je profesor F. Castelli na Gra
hama Greena ohľadom teológie tvrdý
a nekompromisný (napokon, idealizácia
je vždy scestná), jedným dychom však
vyzdvihuje spisovateľovo majstrovstvo:
„Jeho umenie rozprávača vybuchuje
takmer vo všetkých poviedkach. Jasný,
farbistý štýl hutného významu; bohat
stvo vynaliezavosti, ktorá nie je únikom
zo skutočnosti, ale schopnosťou vykres
liť ju v plnosti a nepredvídateľnosti.“
Vyzdvihuje veľmi živé a dramatické
zápletky, ktoré „upútavajú pozornosť
svojou technikou napätia“. Nezabúda
spomenúť ani Greenove „veľmi príjem

Pavol VI.: „Niektoré miesta vašich kníh
budú určite pohoršovať istý druh
katolíkov, ale to by ste si nemali všímať.“

né šľahy humoru a irónie“.
A hoci jezuitský profesor polemizuje
s Greenovou teológiou, bez mihnutia
oka tvrdí: „Áno, je to prvotriedny roz
právač. Predovšetkým preto, lebo kla
die pred čitateľa nevyhnutné problémy
a stavia ho pred tajomstvo života.“ Do
konca v laudatio na Greena neváha pri
pustiť, že pri čítaní jeho diel sa v mys
li vybavuje 7. verš Žalmu 64: „Hlboči
na je človek a jeho srdce priepasť.“
Lorenzo Del Zanna, ďalší taliansky
jezuita a literárny vedec, ktorý sa tiež
zamýšľal nad Greenovým katolicizmom,
pri príležitosti spisovateľovej smrti v ro
ku 1991 v La Civiltà Cattolica pozna
menal, že aj napriek zvláštnemu vzťa
hu Grahama Greena ku Katolíckej cir
kvi sa „Greenovi podarilo voviesť do an
glického románu teologické pojmy bez
toho, aby prekrútil vieru či formu“.
Vyzdvihol, že v časoch výrazne „sploš
teného horizontu“ môžu byť Greenove
diela podnetom „k znovuzískaniu zmys
lu pre hriech a jeho následky a k tušeniu
tajomného diela milosti, o ktorej súčas
ný človek stratil úplne pojem a skúse
nosť“.
Aj niektoré Greenove divadelné diela
či poviedky znepokojujú a obnažujú
naše mravné a náboženské poklesky.
Podľa Lorenza Del Zanna G. Green ne
chcel nechať čitateľa či diváka „una
vovať a nechať ho ľahostajným“. Jan
Čulík to zhrnul do vety: „Greene po
dáva správu o stave súčasného sveta,
píše kádrový posudok doby.“
PAVOL PRIKRYL
(Snímky: wiki, net)
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Rodinné rondely
SVETLOSLAV VEIGL, OFM, venoval
problematike rodiny celú zbierku – Rodinné
rondely, ktorá vyšla vo vydavteľstve Serafín
v roku 1994. Pri príležitosti zasadania
mimoriadnej Biskupskej synody o rodine
uverejňujeme básne zo spomínanej zbierky.
Boží dar

Najkrajšie meno

Láska je Boží dar, dych svieži,
kvet nebeského plameňa.
Jak keď na polia ticho sneží,
láskou je duša zmámená.

Najkrajšie meno sveta: mama.
Odovzdávanie života.
Jasavý spev i večná dráma,
keď Pán Boh nový život dá.

Za dušou duša večne beží
prečistou láskou zranená.
Láska je Boží dar, dych svieži,
kvet nebeského plameňa.

Mama, čo večne volala ma.
Anjelská clivosť, dobrota.
Najkrajšie meno sveta: mama.
Odovzdávanie života.

V snoch čistých čistá radosť leží.
Sen čistý šťastie znamená –
to vašu lásku žehná Ježiš.

Ostala v duši so mnou sama,
keď prepadla ju clivota,
až zhorela mi ako slama.

Aj láska sa zauzlí
Aj v láske všeličo sa zauzlí
občas, a vtedy vzdychám: Beda mi!
Lepšie je nedívať sa na uzly,
a lietať radšej medzi hviezdami,
ktoré mám v srdci, keď je život zlý
a na dušu mi sadá havran škriekavý.
Aj v láske všeličo sa zauzlí
občas, a vtedy vzdychám: Beda mi!

O
m

V biedach mi svieti Víťaz na kríži
– Ježiš pod krížom padnúť nedá mi.
Bez krížov srdcia by nám zakysli.
Aj v láske všeličo sa zauzlí
občas, a vtedy vzdychám: Beda mi!

Hľadáme ťa jak plaché lane
Rodiny naše rozhlodané
obrodia sa len s Ježišom.
Príď ku nám zase, Kriste, Pane,
by láskou ožil zas náš dom,

Láska je Boží dar, dych svieži,
kvet nebeského plameňa.

Najkrajšie meno sveta: mama.
Odovzdávanie života.

by naše srdcia doráňané
zvonili zas jak zunný zvon.
Rodiny naše rozhlodané
obrodia sa len s Ježišom.

Drž si ma pod srdcom

Ocko

Príď ku nám, tu sú naše dlane
chvejúce sa jak rajský strom.
Hľadáme ťa jak plaché lane.

Prosím ťa, mama, kolíš, hlaď ma,
drž si ma pevne pod srdcom,
po láske prahne duša hladná,
po bozku túži horúcom.

Najkrajšie meno sveta: ocko.
Jak svätý Jozef ochranca.
Rád by som bol zas malé decko,
čo na ocka sa ponáša.

Rodiny naše rozhlodané
obrodia sa len s Ježišom.

Znovu a znovu duša hlad má,
slniečko hľadá pod slncom.
Prosím ťa, mama, kolíš, hlaď ma,
drž si ma pevne pod srdcom.

Keď ocko rád má svoje očko,
tomu vždy rado poddá sa.
Najkrajšie meno sveta: ocko.
Jak svätý Jozef ochranca.

Keď spravím krôčik, nezavráť ma,
pomáhaj mojim pokusom.
Mamička s dieťatkom sa mazná.

Na mori verne chráni loďstvo,
keď dravý vír ho unáša
pod ťarchou unavených rôčkov.

Prosím ťa, mama, kolíš, hlaď ma,
drž si ma pevne pod srdcom.

Najkrajšie meno sveta: ocko.
Jak svätý Jozef ochranca.

SVETLOSLAV VEIGL, OFM, (1915–2010) sa narodil v Horňanoch. V roku 1932
vstúpil do františkánskej rehole, v rokoch 1936–1940 študoval bohoslovie v Salz
burgu a v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 16. 6. 1940. V rokoch 1940–1944
študoval na filozofickej fakulte v Bratislave (odbor slovenčinafilozofia). Pôsobil
ako stredoškolský profesor, po poštátnení cirkevných škôl odišiel do pastorácie.
Od roku 1978 pôsobil v Kráľovej pri Senci, kde je aj pochovaný.
Základnými motívmi jeho tvorby sú láska k človeku, Bohu a národu. Poukazu
je na stálosť morálnych hodnôt kresťanstva, mravné a sociálne rozpory skutoč
nosti. Celý život bol literárne činný a vydal mnohé básnické zbierky.

K

Aj mocní tohto sveta
Aj všetci mocní tohto sveta
rodinu majú chrániť, ctiť,
nezatláčať ju do sfér geta,
nedovoliť ju kaličiť,
by v dobrých mravoch rástlo dieťa,
tak mohlo ľudstvo zvelebiť.
Aj všetci mocní tohto sveta
rodinu majú chrániť, ctiť.
Deťom nech očká slnkom svietia,
by mohli raz svet ožiariť
nádejou, láskou v lúčoch leta.
Aj všetci mocní tohto sveta
rodinu majú chrániť, ctiť.
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Ohromné maličkosti vyšli po prvý raz v slovenčine

Ohromné
maličkosti

Gilbert Keith CHESTERTON (1874–1936),
jeden z najznámejších konvertitov na
katolícku vieru, napísal desiatky kníh
a stovky básní, poviedok, článkov a esejí.
Niekoľko jeho diel vyšlo aj v slovenčine,
spomeňme Detektívne príbehy otca Browna,
životopisnú knihu Svätý František z Assisi
a slávnu Ortodoxiu; pod názvom Najlepšie
je nevypovedané vyšiel nedávno výber z jeho poézie.

G

ilbert K. Chesterton je právom
považovaný za majstra parado
xu. V Ortodoxii píše, že „ak člo
vek chce zväčšiť svoj svet, musí umenšiť
sám seba“. A na inom mieste tohto diela
o svojej osobnej filozofii pripomína po
trebu pochybovať o sebe, ale nepochy
bovať o pravde.
Ohromné maličkosti, to je zbierka 39
„neveľkých, ale zvláštnych príbehov“,
krátkych esejí, ktoré boli pôvodne pu
blikované v Daily News. Autor v pred
slove píše, že predstavujú akýsi nepra
videlný denník, zachytávajúci možno je
den deň z dvadsiatich. Témy sú všedné,
vychádzajú z pozorovania obyčajných
vecí a drobných, no predsa zaujímavých
i prekvapivých skutočností, ktoré neraz
prehliadame, lebo sa nezamýšľame nad
tým, čo vidia naše oči.
Čitateľ, očakávajúci silný príbeh či zá
važnosť posolstva, bude možno sklama
ný. Tu ide totiž o poéziu každodennosti
a filozofiu zameranú na detail. Umenie
„očného atléta“ spočíva v schopnosti vy
ťažiť z minima maximum. Veľké veci sa
skladajú z malých – kto neobjaví malé,
nedospeje k veľkému: „Viditeľný svet sa
hýbe pod náporom neviditeľného sve
ta...“ (esej V krajine, kde všetko je hore
nohami).
Chesterton však píše hlavne o človeku,
o jeho túžbach a prejavoch, o zmysle
existencie – aj keď odľahčene, nenúte
ne, s humorom, jemnou iróniou aj seba
iróniou. V titulnej eseji Ohromné malič
kosti konštatuje, že človek dneška chce
byť veľký, chce cestovať, všetko spoznať
presúvaním sa z miesta na miesto; pri
tom stačí zostať na svojom a dobre sa dí

vať, poctivo premýšľať, mať otvorené
srdce: „Svet nikdy nezahynie na nedosta
tok divov, nanajvýš na nedostatok údivu.“
Vlastný svet sme priviedli do zvláštne
ho duševného stavu, ako čítame v Záha
de slávnostného sprievodu: „Je to stav,
v ktorom všetky prirodzené vysvetlenia
zlyhali a žiadne nadprirodzené vysvetle
nie sa neobjavilo.“ S tým súvisí „vyslo
vene idiotská vec“, devastujúca spoločen
ské prostredie, a to kult úspechu, ktorý
nás ženie do nezdravej súťaživosti: „Mu
síte prekonať toho druhého; môže to zna
menať, že človek je najúspešnejší, keď
sa mu podarí ujsť z boja...“ (Prehisto
rická stanica).
Autorov pohľad je kritický, ale to ne
znamená, že modernú dobu odpisuje. Vi
dí možnosť nápravy. Človek môže všeli
čo zmeniť, aj sám seba. Keď je prostre

Snímka: wiki

die ľudského života sivé, keď sa zdá byť
všetko nemenné a jednotvárne, vtedy
povstane nesmrteľná duša; tak uvažuje
v eseji Tajomstvo vlaku. A dokladá: „Ve
rím v nadprirodzený svet ako vec inte
lektu a rozumu, nie osobnej skúsenosti.
Nevidím duchov; vidím iba prirodzený
predpoklad ich existencie. Je to záleži
tosť inteligencie...“ (Dokonalá hra).
Ohromné maličkosti majú svoj pôvab.
Chestertonova schopnosť vystihnúť a vy
jadriť podstatu javov i príbehov je obdi
vuhodná. Pripomeňme si ešte myšlienku
z eseje Dvanásť mužov: „Keď ide o ka
talogizovanie knižnice, vynájdenie slneč
nej sústavy alebo podobnú maličkosť, sú
potrební odborníci. No keď treba urobiť
niečo veľmi vážne, spoločnosť zhromaž
dí dvanásť jednoduchých mužov. Ak si
dobre pamätám, rovnakú vec urobil aj
zakladateľ kresťanstva.“
JÁN MARŠÁLEK
G. K. Chesterton: Ohromné maličkosti
Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2014
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Nová mediálna
prezentácia

Snímka: CTV

Originalita, ktorú vniesol pápež František do výkonu
svojej služby, je zjavná všetkým, prijíma ju pozitívne
takmer každý, aj keď si ju sekulárne médiá nezriedka
interpretujú po svojom.

P

odmanivý, ale nie podliezavý pon
tifikát Svätého Otca Františka je
tvorený nielen slovami, ale aj mi
mikou a gestami, ktorých výrečnosť nie
je o nič menšia.
Zásadná novosť, ak odrátame obvyklú
tvorivosť a vyberavosť svetských médií,
však spočíva vo Františkovom osobnom
prístupe k prezentácii pápežského po
slania. Dôsledne sa vyhýba exkluzivite
a senzáciám, no aj napriek tomu je stre
dom záujmu. Nie je narcistický, ale tran
sparentný. Nenecháva sa vláčiť politic
kými a ekonomickými záujmami, ktoré
v médiách vládnu alebo sú zastierané, či
naopak – predstierané. Obracia sa k jed
notlivcom, nie k masám. Úspešne uniká
schematizmom a bez ideologického ná
dychu prezentuje kresťanskú vieru.
BEZ AUTORIZÁCIE
Pápež koná presne tak, ako to vyjadril
v svojom programovom texte Evangelii
gaudium: usiluje sa, aby sa všetky cir
kevné štruktúry vo vzťahu k súčasnému
svetu usilovali skôr o evanjelizáciu než
o sebazáchovu. František tu má určite na
mysli aj Petrov stolec.
Jedine v tejto súvislosti sa dajú chápať
jeho novoty. Svoje príhovory pri rannej
omši v Dome sv. Marty si pápež nepri
pravuje písomne, ale ponecháva na dru
hých, aby ich zachytili a mediálne pre
zentovali. V určitých prípadoch sa nebrá
ni ani tomu, aby ľudia, s ktorými sa stre
táva súkromne, zachytili obsah jeho slov
a dáva k ich zverejneniu súhlas, a to bez
toho, aby ich autorizoval. Prvý takýto

rozhovor poskytol talianskemu noviná
rovi a agnostikovi Eugeniovi Scalfarimu
pre denník La Repubblica. Najskôr bol
zverejnený aj na oficiálnych webových
stránkach Svätej stolice, ale potom bol
stiahnutý; druhý rozhovor s ním sa už na
oficiálnom vatikánskom webe neobjavil
vôbec. Oba texty si totiž zakaždým vy
slúžili komentár vatikánskeho hovorcu,
pretože obsahovali značné nepresnosti.
Boli to skôr komentáre, z ktorých totiž
nebolo zrejmé, čo pápež skutočne pove
dal, a čo nie.
Tento prístup k mediálnej prezentácii
sa dá chápať rôzne. Určite by však nebo
lo evanjeliové vykladať ho ako nedba
losť pápeža k otázkam viery. Ak sa tu ne
jaká pomalosť vyskytuje, potom vo vzťa
hu k pápežovmu, a nie Božiemu majes
tátu.
NEJDE O ZAMLČANIE
V sekulárnych médiách, kde podobne
formulované a neautorizované oznáme
nia prevládajú, sa pápežov postoj javí
inak, totiž ako prejav vľúdnosti k člove
ku, s ktorým hovorí, a zároveň dôvery
v Boha a v jeho prozreteľnosť. Napokon,
každý veriaci sa k svojmu neveriacemu
známemu či priateľovi chová rovnako.
Nepresviedča ho nevyžiadanými citácia
mi z Kréda či z Magistéria Cirkvi, a už
vôbec nekontroluje, čo o ňom dotyčný
neskôr hovorí.
No dôležité je však niečo iné. Ak ofi
ciálne vatikánske médiá nezverejnia ob
sah nejakého súkromného pápežovho
rozhovoru alebo o ňom len stručnejšie

referujú, nedeje sa tak v úsilí zamlčať
niečo nepohodlné, ale len preto, lebo ne
bol autorizovaný. Stalo sa to už niekoľko
ráz. Takzvané Františkovo desatoro, kto
ré vyšlo v júli v nedeľnej prílohe Viva
argentínskych novín El Clarin, vytvoril
a publikoval Pablo Calvo, pápežov pria
teľ, ktorý pri jeho tvorbe vychádzal zo
svojho 77 minútového videozáznamu,
tiež nebolo publikované Svätou stolicou,
ale nebolo hovorcom Vatikánu ani nijak
korigované. Necelé štyri minúty tohto
záznamu sa dajú pozrieť len na webo
vých stránkach spomínaných argentín
skych novín, poprípade v iných sekulár
nych médiách. A určite prináša plody.
ÚSILIE O SRDEČNOSŤ
Kvôli tomu však netreba osočovať ofi
ciálne vatikánske médiá z nejakého úsi
lia o zamlčovanie pápežových myšlie
nok, ako sa to neraz deje.
Žabomyšie ťahanice o pápeža a jeho
magistérium sú však pre isté katolícke
kruhy typické. Žurnalistická senzácia
chtivosť, nezriedka ideologicky podfar
bená, však bráni vidieť skutočnú novosť,
ktorá sa spolu s evanjeliom vinie celý
mi dejinami. Ak sa Kristov námestník
oslobodzuje od určitých historických ná
nosov svetského majestátu a navodzuje
jemnejšiu, viac diferencovanú, slobodnú
a autentickú komunikáciu v tej najobec
nejšej, ľudskej rovine, potom sa určite
neprotiví zjavenej pravde, ani Božej pro
zreteľnosti, ale sa usiluje o srdečnosť.
A Svätý Otec tak robí presne v duchu
úcty ku Kristovmu Srdcu, ktorého šíre
ním boli podľa súkromných, no cirkev
ne schválených zjavení sv. Márie Marké
ty Alacoque poverení práve kňazi Spo
ločnosti Ježišovej.
MILAN GLASER, SJ/RV

I

21

INFOSERVIS

Snímka: archív R.M.
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UMENIE DUCHA  Návrat súčasného umenia do chrámu

Archanjel Gabriel
V jezuitskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v
Piešťanoch pokračuje projekt pod názvom UMENIE DUCHA
– Návrat súčasného umenia do chrámu. Projekt vytvára
priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú
kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné
súčasné umenie – z rôznych dôvodov – často chýba.

M

esiace september a október
sa v cirkevnom kalendári
spájajú so sviatkami anje
lov – 29. septembra slávime sviatok
archanjelov Gabriela, Rafaela a Micha
la, 2. októbra sviatok anjelov strá́žnych.
Anjeli (z gr. angelos, posol) nie sú́
bájne či rozprá́vkové bytosti. Ich pra
vý́m poslaním je niesť Božie posolstvo,
pripomí́nať ná́m poslanie, ktorý́m ná́s
Boh v živote poveril, a sprevá́dzať nás
na ceste jeho napĺňania.
V Biblii sa o anjeloch dočítame na
takmer 400 miestach. Sprevádzajú ce
lý́ Ježišov život – archanjel Gabriel pri
náša Panne Márii radostnú́ zvesť o prí
́chode Božieho Syna na svet, v noci je
ho narodenia sa zjavujú́ pastierom, Jo
zefovi vo sne priká́žu, aby zachrá́nil
dieťa Ježiša pred Herodesom ú́tekom
do Egypta a po čase ho priviedol späť.
Ježišovi posluhujú́ po pokúšaní na púš
ti, prichá́dzajú k nemu na Olivovom vr
chu, keď prijíma vôľu svojho Otca,
stretávame ich v hrobe po jeho sláv

nom zmŕtvychvstaní.
Aj naše životy neprestajne sprevá
́dzajú anjeli, ktorí́ ná́s zvláštnym spô
sobom chránia. Ich sviatok je časom,
keď môžeme obnoviť svoju citlivosť
vnímania ich pôsobenia v našich živo
toch.
Anjeli sa, prirodzene, stali častým ná
metom výtvarné́ho umenia a stále v ňom
majú́ svoje miesto. Pôvodne sa inšpiro
vali staroveký́mi zobrazeniami a ich iko
nografia zá́visela od konkré́tneho obdo
bia. Väčšinou sa zobrazovali ako mladí
ci s krídlami alebo ako deti (putti).
Ľudovít Hološka, ktorého tvorba je
charakteristická kultivovaný́m koloriz
mom, zobrazil archanjela Gabriela vý
́razovými prostriedkami farby a niekoľ
ký́mi ťahmi obrysovej línie: je akoby
osvietený́ svetlom Božím, ktoré pri stret
nutí ďalej sprostredkúva Panne Má́rii.
Aj naši anjeli nám priná́šajú́ určené́ po
solstvá́.
Autor o svojich postojoch píše: „Preto
treba vnú́tornú́ tendenciu, ktorá́ všetko

zjednodušuje, ustavične korigovať von
kajším svetom... a napájať sa ním. Je
nekonečný a neumožňuje nám upadať
do sché́m. Obraz je výsledok poznáva
nia svojho vnútra i sveta, musí byť vždy
otvorený́, každý́ je jedinečný́ a musí byť
vždy dobý́vaný́ – v tom je jeho opodstat
nenie.“
red
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