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DOKUMENTY 

Infoservis Pápežskej rady na podporu jednoty kresťa-
nov (PRpJK) prináša v sekcii Pápež František a eku-
menizmus výber jeho príhovorov a posolstiev na túto 
tému, a to od júla do decembra 2014. 

Čitateľ tu nájde pápežov príhovor, ktorý pred-
niesol na stretnutí s evanjelickým pastorom Giovan-
nim Traettinom v juhotalianskom meste Caserta (28. 
júla 2014). Ďalej je to séria príhovorov, ktoré  od-
zneli počas návštevy Svätého Otca v Turecku (28. 
– 30. november 2014), pri príležitosti sviatku patróna 
Konštantínopolskej cirkvi, sv. Ondreja, ako aj spo-
ločné vyhlásenie pápeža Františka a ekumenického 
patriarchu Bartolomeja. Ďalšie publikované prího-
vory zasa odzneli na audienciách poskytnutých pre 
ekumenické delegácie Medzinárodnej starokatolíc-
kej biskupskej konferencie Utrechtskej únie, Armády 
spásy, či Evanjelickej luteránskej cirkvi z Nemecka. 
Ekumenických tém (ako jedna svätá cirkev; rozdele-
nie kresťanov) sa pápež dotkol aj počas generálnych 
audiencií venovaných Symbolu viery, ako aj pri ďal-
ších stretnutiach (napr. pri prijatí delegácie Orientale 
Lumen Foundation, ekumenickom stretnutí s biskup-
mi-priateľmi Hnutia fokoláre, stretnutí s účastníkmi 
Tretieho svetového kongresu cirkevných hnutí a no-
vých komunít, atď.)

Druhá sekcia aktuálneho vydania je venovaná 
plenárnemu zasadaniu Pápežskej rady na podporu 
jednoty kresťanov (Rím, 18.-20. novembra 2014) 
na tému „Cieľ ekumenizmu: princípy, príležitosti 
a výzvy 50 rokov od koncilového dekrétu Unitatis 
redintegratio“. Na zasadaní, ktoré viedol predseda 
dikastéria kardinál Kurt Koch, sa zúčastnili členovia  
a konzultori pápežskej rady. 

Podujatie sa začalo otváracou sv. omšou v Bazi-
like sv. Petra, ktorej hlavným celebrantom bol kardi-
nál Koch. Vo svojej homílii poukázal na apoštolov sv. 
Petra a Pavla ako na vzácnych sprievodcov na ces-
te ekumenizmu, ktorí sa stali mučeníkmi pre Krista 
práve v Ríme. Kardinál Koch tiež predniesol hlavný 
prejav na plenárnom zasadaní, v ktorom pripomenul,  
že okrem dekrétu o ekumenizme Unitatis redintegratio 

boli na záver tretieho zasadania Druhého vatikánske-
ho koncilu (21. novembra 1964) schválené aj  ďal-
šie dva dôležité dokumenty: dogmatická konštitúcia 
o Cirkvi Lumen gentium a dekrét o východných ka-
tolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarium. Tieto 
východné cirkvi zjednotené s rímskym biskupom 
majú osobitnú úlohu napomáhať jednotu všetkých, 
zvlášť však východných kresťanov podľa smerníc 
koncilového dekrétu o ekumenizme (porov. OE, 24).

Predseda dikastéria vo svojom príhovore pouká-
zal predovšetkým na koncilovú ekleziológiu, s kto-
rou úzko súvisí ekumenizmus. Pripomenul, že eku-
menizmus je integrálne spojený s poznaním Cirkvi 
a jej povahy. Dotkol sa tiež nasledujúcich tém: jedno-
ta kresťanov a obnova Cirkvi; ekumenizmus ako ek-
leziologický a cirkevno-právny záväzok  (porov. kán 
755 § 1 CIC). Poukázal aj na ekumenické dôsledky 
koncilovej ekleziológie: 

a) eschatologický rozmer Cirkvi a ekumenické 
hnutie; 

b) ekumenizmus vo svetle koncilovej ekleziológie 
communio, 

c) vyznávanie jednej a jedinej Cirkvi,
d) kľúčové rozlíšenie medzi označením „cirkvi“ 

a „cirkevné spoločenstvá (communitates ecclesia-
les)“ (cirkvami sa označujú tie, ktoré zachovávajú 
biskupskú službu v  apoštolskej postupnosti a platnú 
Eucharistiu; cirkevné spoločenstvá sú tie, ktoré vzišli 
z Reformácie); 

e) ekumenická jednota v rôznosti; 
f) jednota Cirkvi a cieľ ekumenizmu.
Kardinál v závere zdôraznil, že koncilová eklezio- 

lógia a ekumenizmus sú akoby  magnou chartou Ka-
tolíckej cirkvi.

Sekretár dikastéria biskup Brian Farrell následne 
predniesol Správu o činnosti dikastéria za ostatné 
dva roky (od decembra 2012 do novembra 2014). 
Poukázal v nej na prebiehajúci dialóg s východný-
mi cirkvami (Spoločná medzinárodná komisia pre 
teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a celou 
Pravoslávnou cirkvou) a dialóg s cirkevnými spolo-
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čenstvami Západu (Anglikánska cirkev, Svetová me-
todistická rada, Svetová luteránska federácia).

Sekretár Komisie pre náboženské vzťahy so Žid-
mi don Norbert Hofmann SDB zasa predniesol Sprá-
vu o dialógu so Židmi. Ako zdôraznil, tento dialóg 
dostal zvolením kardinála Bergoglia za pápeža nový 
impulz. Sekretár informoval o dialógu s Medziná-
rodným židovským výborom pre medzináboženské 
konzultácie (oficiálny partner dialógu) a na dialóg
s Hlavným rabinátom Izraela. Načrtol tiež perspektí-
vy dialógu s judaizmom do budúcnosti.

50. výročie koncilového dekrétu tiež pripomenuli 
osobitné podujatia: slávnostné vešpery v Bazilike sv. 
Pavla za hradami (20. novembra 2014), na ktorých 
sa zúčastnili členovia a konzultori Pápežskej rady na 
podporu jednoty kresťanov, ako aj predstavitelia rôz-
nych kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev.

V samotný deň výročia schválenia dekrétu o eku-
menizme sa na pôde Pápežskej Gregorovej univer-
zity konalo slávnostné spomienkové podujatie pod 
názvom: „Sväté tajomstvo jednoty Cirkvi: čítať de-
krét Unitatis redintegratio po 50 rokoch“. Okrem 
kardinála Kurta Kocha, ktorý predstavil dokument 
Unitatis redintegratio z perspektívy Katolíckej cirk-
vi, bol tiež predstavený pravoslávny a protestantský 
pohľad na dokument (prof. Rade Kisić zo Srbského 
ortodoxného patriarchátu z Belehradu a prof. Ti-
mothy George zo Svetovej baptistickej aliancie 
z USA).

V sekcii Ekumenické správy sú publikované dve 
záverečné komuniké: prvé je zo zasadania Spoločnej 
medzinárodnej komisie pre teologický dialóg med-
zi Katolíckou cirkvou a celou Pravoslávnou cirkvou 
(Ammán, Jordánsko, 15.-23. septembra 2014). Išlo 

o 13. plenárne zasadanie komisie, konané na mies-
tach spojených s krstom Ježiša Krista (al-Makhtas) 
a koreňmi kresťanstva. Predmetom zasadania bol 
navrhovaný text spoločného dokumentu Synodalita 
a primát. Druhé komuniké je zo zasadania Spoločnej 
komisie pre dialóg medzi Svetovou metodistickou 
radou a Rímskokatolíckou cirkvou (Assisi, 10.-17. 
októbra 2014).

Záverečná sekcia obsahuje dokumenty z oblasti 
medzináboženského dialógu. Ide o deviatu správu 
medzinárodného dialógu medzi Svetovou metodis-
tickou radou a Pápežskou radou na podporu jednoty 
kresťanov pod názvom „Stretnutie s Kristom Spasi-
teľom: Cirkev a sviatosti“. Zvlášť zaujímavý je do-
kument „Od konfliktu ku kommúniu“: spoločná lu-
teránska a katolícka spomienka na reformáciu, ktorá 
sa bude konať v roku 2017, v rámci príprav na 500. 
výročie reformácie. 

V dokumente sa okrem iného zdôrazňuje, že pôj- 
de o prvú takúto spoločnú ekumenickú spomienku na 
reformáciu, s ktorou sú spojené mnohé výzvy. Text 
tiež  podáva historický náčrt luteránskej reformácie 
a katolícku odpoveď naň, ako aj základné témy te-
ológie Martina Luthera vo svetle luteránsko-kato-
líckeho dialógu (napr. ospravodlivenie, Eucharistia, 
kňazstvo, Písmo a Tradícia). V perspektíve spoloč- 
nej spomienky na reformáciu  (v r. 2017) dokument 
prináša päť spoločných ekumenických imperatívov 
pre luteránov a katolíkov. Spomínaný dokument bol 
prezentovaný v Ženeve, 17. júna 2013 na pôde Sve-
tovej luteránskej federácie, jej predsedom biskupom 
Munibom A. Younanon, a tiež  kardinálom Kurtom 
Kochom, predsedom Pápežskej rady na podporu jed-
noty kresťanov.                                                    -sg-

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg (PRMD) 
v tomto vydaní svojho bulletinu prináša prehľad 
príhovorov a podujatí v danej oblasti za rok 2013 
a tiež sa venuje islamsko-katolíckemu dialógu. 

Predovšetkým sú publikované príhovory Sväté-
ho Otca Františka týkajúce sa medzináboženského 
dialógu, ktorému pápež venuje neustálu pozornosť. 
To sa ukázalo hneď po jeho zvolení pri audiencii 
pre kardinálov (15. marca 2013) a ktiež pri audien-
cii pre predstaviteľov cirkví a iných náboženských 
tradícií (20. marca 2013). Pri tejto príležitosti pápež 
povedal, že Katolícka cirkev si uvedomuje dôleži-

tosť upevňovania priateľstva a úcty medzi mužmi 
a ženami rozličných náboženských tradícií. Pápež 
František teda vysvetľuje medzináboženský dialóg 
v prvom rade ako „upevňovanie priateľstva a úcty 
medzi národmi.“ A práve týmto sa vyznačuje čin-
nosť a úsilie Pápežskej rady pre medzináboženský 
dialóg. 

Vo svojom príhovore na plenárnom zasadaní 
Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné pro-
striedky pápež použije jezuitskú metaforu o spoloč-
nom putovaní bok po boku a zdôraznil, že je ne-
vyhnutné, aby sa Cirkev dnes zapojila do dialógu 

Pápežská rada pre medzináboženský diaóg  
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s mužmi a ženami našej doby (21. septembra 2013). 
Medzi ďalšie témy, spojené s medzináboženským 
dialógom, ktorých sa pápež dotkol pri rozličných 
príležitostiach (audiencie, pastoračné návštevy, po-
solstvá), patria: boj proti otroctvu a ochrana nábo-
ženskej slobody.

V ďalšej sekcii sú publikované príhovory pred-
sedu dikastéria kardinála Jeana-Louisa Taurana za-
merané predovšetkým na náboženskú slobodu. Táto 
téma je zvlášť aktuálna vzhľadom na násilie pro-
ti kresťanom na Blízkom východe a v Afrike. Išlo 
napr. o jeho príhovor na stretnutí hnutia Comunione 
e Liberazione (23. augusta 2013) na tému „Nábo-
ženská sloboda – cesta pokoja“; príhovor v Ammá-
ne na tému: „Výzvy, ktorým čelia arabskí kresťa-
nia“ (3.-4. septembra 2013); príhovor  na Katolíckej 
univerzite Sacro Cuore (16. októbra 2013) na tému 
„Sloboda náboženstva“.

V ďalšej sekcii bulletinu venovanej študijným 
seminárom a konferenciám sa čitatelia môžu obo-
známiť s hodnotným príspevkom katolíckeho kňaza 
Maurice Borrmansa, emeritného profesora Pápež-
ského inštitútu arabských a islamských štúdií (PI-
SAI) na tému: „Kresťanské prístupy k islamu“. Au-
tor sa opiera o pozíciu kňaza Youakima Moubaraca 
(1924-1995), ktorý bol spolu s Louisom Massigno-
nom (1888-1962) jedným z priekopníkov kresťan-
sko-islamského dialógu, predchádzajúc tak to, čo 
v tejto oblasti učil Druhý vatikánsky koncil, na kto-
rom sa zúčastnil ako expert. 

Obidvaja Moubarac i Massignon chápali is-
lam ako „prirodzené náboženstvo“ zodpovedajúce 
prirodzeným morálnym hodnotám spravodlivos-
ti; islam možno nazývať „náboženstvom“, pretože 
uznáva vzťah medzi stvorením a Stvoriteľom. Je 
tiež monoteizmom, pretože zahŕňa – svojím spô-
sobom – posolstvo o jedinom a transcendentnom 
Bohu židovsko-kresťanskej tradície, čo robí islam 
hodnotným. Avšak islam nemožno považovať za 
súčasť biblického zjavenia, napriek podobnosti ja-
zyka, ktorý len parafrázuje knihy Starého a Nového 
zákona. Budujúc na tomto základe, ktorý nie je ani 
synkretický, ani relativistický, záleží potom už len 
na moslimoch, nakoľko budú vnímaví, aby naplnili 
požiadavky Ducha Svätého pre spásu, ktorá im je 
daná v Ježišovi Kristovi a skrze neho. Neexistujú 
totiž dve zjavenia, ale len jedno, ktoré je jedinečné, 
tak ako je jedinečný Boží plán so svetom (porov. Fr. 
Moubarac, Editorial, La France catholique, 26. 11. 
1971).

Sekcia obsahuje ešte dve ďalšie prednášky, ktoré 
odzneli za katolícku stranu na zasadaní Islamsko-
-katolíckeho spoločného výboru na tému „Veriaci 
v konfrontácii s materializmom a sekularizmom 
v spoločnosti“ (Rím, 18-19. júna 2013). Prvú pred-
niesol dp. Theodore Mascarenhas z Pápežskej rady 
pre kultúru (v júli 2014 bol menovaný za pomoc-
ného biskupa diecézy Ranchi v Indii). Vychádzajúc 

z Budhovho výroku: „Ako svieca nemôže horieť 
bez ohňa, tak človek nemôže žiť bez duchovného 
života“ sa snažil poukázať na ťažkosti veriacich 
konfrontovaných s relativizmom, individualizmom 
a konzumizmom súčasnej kultúry. Druhú prednášku 
na spomínanom podujatí pod titulom „Katolicizmus 
v konfrontácii so sekularizmom a sekularizáciou“ 
predstavil P. Michael Paul Gallagher SJ z Pápežskej 
Gregorovej univerzity v Ríme. Vychádzajúc z doku-
mentu Lineamenta na Synodu o novej evanjelizácii 
(október 2012) sa pokúsil vysvetliť, že sekularizá-
cia, často predstavovaná ako oslobodenie od kul-
túrneho útlaku minulosti, vyúsťuje do stavu, že sa 
stráca schopnosť prijať evanjelium ako zdroj života 
a podkopáva kresťanské hodnoty tým, že presadzu-
je obrazovú kultúru a modloslužbu konzumizmu. 
Gallagher zdôraznil, že je potrebné, aby kresťania 
v dnešnom svete neochabovali vo viere, ba naopak, 
prežívali ju naplno, a aby nepodľahli tlaku sekula-
rizácie.

„Viera ako základ spolužitia na indickom sub-
kontinente v súčasnosti“ bol názov prednášky Dp. 
Indunila Janaka Kodithuwakkua, podsekretára 
PRMD, na medzinárodnej konferencii na tému: 
„Načúvať Ázii: cesty viery. Spoločnosť a nábožen-
stvá medzi tradíciou a súčasnosťou“, ktorú organi-
zovala Pápežská Urbanova univerzita (15.-17. apríla 
2013). Podsekretár upriamil pozornosť na nalieha-
vosť medzináboženského dialógu, prostredníctvom 
ktorého môže byť gnastolená spoločenská harmónia 
v Indii, kde náboženstvo v súčasnosti podlieha na-
rastajúcej politizácii. 

Podsekretár Kodithuwakku tiež vystúpil s prí-
hovorom na zasadaní Svetovej rady cirkví (WCC) 
na tému: „Boh života nás vedie k spravodlivosti 
a pokoju“ v Busane v Kórey, (30. októbra 2013). 
Vo svetle dokumentu Kresťanské svedectvo v multi-
-náboženskom svete. Odporúčania pre prax vyzval 
všetkých, aby prekonali prozelytizmus a s ním sú-
visiaci tlak na obrátenie, a aby si osvojili smernice 
predstavené v spomínanom dokumente a uplatňova-
li ich v živote. Sekcia Tlačové správy a vyhlásenia 
prináša komuniké zo zasadania Islamsko-katolícke-
ho spoločného výboru (Rím, 18.-19. júna 2013). 

Nasledujúca sekcia je venovaná posolstvám 
predsedu dikastéria kardinála Jeana-Louis Taurana, 
ktoré boli adresované iným náboženstvám pri prí-
ležitosti ich sviatkov: Mahavir Jayni (jainistom); 
Vesakh (budhistom); Id Al-Fitr (posolstvo pápeža 
moslimom); Deepavali (hinduistom); Prakash Di-
vas (sikhom). 

V záverečnej sekcii venovanej dokumentom rím-
skej kúrie sú publikované niektoré pasáže dokumen-
tu Kongregácie pre katolícku výchovu (28. októbra 
2013) pod názvom: „Vychovávať k medzikultúrne-
mu dialógu v katolíckych školách: Žiť v harmónii 
pre civilizáciu lásky“ (k 40. výročiu deklarácie Gra-
vissimum educationis).                                        -sg-
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COMECE a OCIPE

Europe Infos
N. 181-182/2015, Brusel, Belgicko

ZAHRANIČNÉ BISKUPSKÉ KONFERENCIE

Periodikum Europeinfos prináša články z aktuál-
neho diania v priestore EÚ. 23. apríla schválila 
Rada Európy desať bodový plán v oblasti uteče-
neckej politiky, ktorý bol neskôr predstavený na 
stretnutí európskych ministrov vnútra a zahranič-
ných vecí. Príspevok pod názvom „Kritika európ-
skej utečeneckej politiky“ sa venuje jeho obsahu.

Maďarský biskup Jànos Székely, ako znalec 
rómskej kultúry sa v ďalšom článku vyjadruje 
k rozhodnutiu Európskeho parlamentu z 15. aprí-
la, ktorým sa má ukončiť diskriminácia Rómov. Tí 
boli diskriminovaní počnúc od svojich prvých kro-
kov na európskom kontinente a ich situácia v de- 
jinách Európy za celých 700 rokov nebola nikdy 
jednoduchá. Väčšina z nich žije v strednej a vý-
chodnej Európe. Mnohí z nich stratili po zmene re-
žimov zamestnanie a táto situácia je stále aktuálna. 
Biskup Székely dáva tiež do pozornosti spoločný 
text posolstva KEK a CCEE, ktorý bol zverejne-
ný 8. apríla 2015 na Medzinárodný deň Rómov, 
v ktorom stojí, že „každý človek bol stvorený na 
Boží obraz, bez ohľadu na svoju reč či kultúru. 
Cirkvi vyzvali svoje spoločenstvá, aby vychádza-
li voči Rómom s veľkou otvorenosťou. Nemožno 
hovoriť len o zlých sociálnych podmienkach či 
nezamestnanosti. Treba tiež pripomenúť zvyšujúci 
sa podiel Rómov študujúcich na vysokých školách 
a univerzitách a narastajúcu citlivosť spoločnos-
ti na záujmy Rómov. Cirkev tiež pripomína, že 
okrem vzdelania a činnosti je ďalším dôležitým 
pilierom v rozvoji Rómov srdce. Biskup ďalej 
uvádza konkrétne kroky Cirkvi v Maďarsku a na 
Ukrajine, ktorých cieľovou skupinou sú Rómovia 
a pripomína, že je dôležité prejsť od pekných slov 
k činom.

Blížiaca sa klimatická konferencia v Paríži, kto-
rá sa bude konať v decembri je dôvodom na to, aby 
sa hovorilo o výzvach v ochrane klímy pre EÚ. 

O tom, ako funguje biohospodárstvo v letnom 
sídle pápežov v Castel Gandolfe hovorí autor na-
sledujúceho príspevku. Ďalšie články sa venujú 
problematike jadrového zbrojenia či summitu Vý-
chodného partnerstva v Rige.

Letné vydanie periodika Europeinfos sa venuje 
aktuálnej problematike migrantov. Kladie si otáz-
ku, aké perspektívy ponúka Európa tým, čo stratili 
nádej. Autor jedného z článkov sa zameriava na to, 
či sme schopní prijať milióny migrantov a utečen-

cov s otvoreným srdcom alebo im ponúkame len 
kozmetické riešenia. Na jednej strane je zrejmé, 
že je potrebné zlepšiť Spoločný európsky azylový 
systém či Dublinskú dohodu, avšak na strane dru-
hej nesmie v tomto smere chýbať politická vôľa. 
Ďalšou zložkou sú finančné náklady spojené s azy-
lovou politikou. Na jednej strane vyčleňuje Európ-
ska komisia istý balík financií pre členské štáty,
aby prijali žiadateľov o azyl, na strane druhej je 
štátom zrejmé, že reálne náklady budú oveľa vyš-
šie. Európski biskupi často zdôrazňujú, že verejne 
sa treba v prospech druhých angažovať skôr mo-
rálne než politicky. Zodpovedná otvorenosť však 
nesmie ignorovať ani núdzu jednotlivca či celých 
skupín, ktoré klopú na naše dvere, ale ani mimo- 
riadne osobitosti či obmedzené zdroje európskych 
spoločností.

Oblasť bioetiky ponúka zaujímavý pohľad do 
problematiky ochrany zvierat. Článok sa zaoberá 
občianskou iniciatívou „Stop vivesektion“, ktorú 
nedávno zamietla Európska komisia. Iniciátori 
návrhu zastávajú požiadavku absolútneho zákazu 
používania zvierat na vedecké pokusné účely. EK 
vo svojom stanovisku uvádza, že tento názor neza-
stáva. Jednak sama sa zasadzuje za to, aby pokusy 
na zvieratách postupne skončili, avšak v niekto-
rých prípadoch sú potrebné a súčasná legislatíva 
EÚ je v tomto smere primeraná. Ďalej poukazuje 
Európska komisia na to, že úplný zákaz pokusov 
na zvieratách by viedol k nebezpečenstvu, že  tieto 
by sa vykonávali mimo hraníc EÚ, kde sú nižšie 
štandardy na ochranu zvierat, len aby sa dosiahli 
rovnaké výsledky. Čo sa týka ukončenia pokusov 
na zvieratách, plánuje „celý rad opatrení, pomo-
cou ktorých sa má dosiahnuť rýchlejší pokrok pri 
zavedení a presadení alternatívnych možností“. 
K týmto však patria metódy financované zo strany
EÚ, pri ktorých sa využívajú ľudské embryonál-
ne kmeňové bunky, ktorých získanie predpokladá 
zničenie ľudských embryí. Ako pripomína pápež 
v novej encyklike Laudato si, treba hľadieť na 
ekológiu celkovo. Je teda potrebné poznať aj rub 
predkladanej mince. Ak sa máme zo všetkých síl 
usilovať o ochranu zvierat, potom nemôžeme za- 
búdať ani na ochranu človeka.

Spomínanou encyklikou pápeža Františka sa 
bližšie zaoberá ďalší článok periodika Europein-
fos.                                                                   -ľh-



Komisia pre náuku viery pri Nemeckej biskupskej 
konferencii vydala brožúrku pod názvom „Mozgo-
vá smrť a darovanie orgánov“. Obsahuje stanovis-
ko biskupov zohľadňujúce postoj Katolíckej cirkvi 
vo svetle nových trendov výskumu tejto problema-
tiky. Nemeckí biskupi sú si vedomí svojej zodpo-
vednosti jednak za život mnohých ťažko chorých, 
ktorí čakajú na transplantáciu orgánu, ako aj za 
slobodu všetkých tých, ktorí motivovaní kresťan-
skou láskou k blížnemu vážne zvažujú možnosť 
darovania orgánov. Komisia pre náuku viery pri 
Nemeckej biskupskej konferencii preto pripravila 
isté usmernenia, ktoré môžu im pomôcť pri rozho-
dovaní. Biskupi sa zameriavajú na dve oblasti.

Na jednej strane je to otázka týkajúca sa sa-
motnej dôveryhodnosti kritéria mozgovej smr-
ti, čo sa čoraz viac spochybňuje na základe 
množstva nových klinických fenoménov. Všet-
ky prípadné námietky treba brať veľmi vážne, 
čo si vyžaduje zváženie doterajších argumen-
tov. Jednako však treba trvať na tom, že sku-
točná smrť musí byť s istotou stanovená pred 
odobratím orgánov tak, aby prípadní darcovia   

orgánov boli v čase odobratia orgánov naozaj 
mŕtvi a nielen zomierajúci. Okrem toho obsahu-
jú tieto usmernenia aj dôležité otázky týkajúce 
sa etického zhodnotenia ako aj praktických pred-
pokladov pre darovanie orgánov. Zároveň treba 
zdôrazniť, že rozhodnutie darovať po smrti vlast-
né orgány je veľkodušným aktom lásky k blížne-
mu, ktorý nemá sprevádzať žiaden spoločenský 
tlak. Napriek tomu, že tu ostáva fakt obrovského 
úžitku v prospech tretej osoby, nie je to ani mo-
rálna povinnosť, ani žiadne vymožiteľné právo 
chorého na prijatie cudzieho orgánu. Preto sa vy-
žaduje, aby bolo toto rozhodnutie dobrovoľné. 
Prípadný darca musí byť informovaný o všetkých 
medicínskych aspektoch, ktoré sú s tým spojené. 
Aj otázky duchovného sprevádzania celého diania 
a tiež starosť o pozostalých, najmä možnosť roz-
lúčky pred odobratím a po odobratí orgánov, ako 
aj pietne zaobchádzanie s telom darcu nemožno 
opomenúť. Biskupi sú toho názoru, že na tomto 
citlivom poli je potrebná vysoká miera transpa-
rentnosti, aby sa postupne získala späť stratená 
dôvera.                                                           -ľh-

Nemecká biskupská konferencia

Mozgová smrť a darovanie orgánov 
Deutsche  Bischöfe Glaubenskommission N. 41/2015
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Predkladaná štúdia je dielom vedeckej pracovnej skupi-
ny, ktorá sa zaoberá úlohami Cirkvi vo svete a je súčas-
ťou komisie Cirkev vo svete pri Nemeckej biskupskej 
konferencii. Skupinu tvoria profesori rozličných ved-
ných odborov.

Publikácia sa zameriava na narastajúci fenomén 
práce v domácnostiach, pričom ide najmä o neformál-
ne pracovné vzťahy, čo vedie k zraniteľnosti a závis-
lostiam na oboch stranách. Autori najskôr vymedzujú 
zoznam činností, ktoré boli predmetom štúdie v západ-
ných spoločnostiach. Ďalšie kapitoly sa venujú príči-
nám a dôsledkom toho, že sa prijímajú takéto pracov-
né sily v západných spoločnostiach a tiež tomu, aké to 
má dôsledky v krajinách, z ktorých tieto pracovné sily 
pochádzajú, ako aj v cieľových krajinách. Nasleduje 
kapitola, ktorá sa venuje špeciálne reťazcom opatro-

vateľov na Ukrajine, v Poľsku a Nemecku, ale tiež ile-
gálnej práci domácich gazdín v USA, alebo práce detí. 
Odborníci sa venujú etike opatrovateľskej práce v do-
mácnostiach a  v rámci antropologicko-etickej reflexie
sa vyjadrujú k hodnote tejto práce. Ďalšie kapitoly sa 
zaoberajú organizáciou plateného opatrovateľstva v do-
mácnostiach i potrebnou reformou práce v tejto oblasti. 
Záverečná kapitola sa venuje rôznym organizáciám ako 
sú odbory, združenia či zväzy pre záujmy občanov, ale 
tiež cirkvi. Náboženstvo má totiž významnú úlohu v ži-
vote mnohých migrantov. Cirkevné spoločenstvá zo-
hrávajú dôležitú úlohu v oblasti integrácie, poradenstva 
či vzdelávania. Zároveň však informujú svojich členov 
o tom, že zamestnaním niekoho v domácnosti sa stá-
vajú zamestnávateľom a z toho im vyplývajú práva aj 
povinnosti.                                                                     -ľh-

Nemecká biskupská konferencia

Koho  trápi práca opatrovateľov? 
Štúdia odborníkov skupiny „svetové hospodárstvo a sociálna etika“ 
Arbeitshilfen Nr. 20/2015



ZAHRANIČNÉ PERIODIKÁ

Rakúsky časopis Vision 2000 prináša v najnovšom vy-
daní články, ktoré chcú čitateľov povzbudiť a ukázať 
im, aký je život krásny. Nachádzať v živote radosť, ne-
musí byť len odrazom pozitívnych okolností. Aj keď 
prežívame náročné a ťažké chvíle, ak sa na náš život 
dokážeme pozrieť Božími očami, môže byť krásny. 
Sme pozvaní objavovať v ňom každodenné malé ra-
dosti a znaky nádeje. Svedectvo o kráse života podáva  
aj Pierre Panis, trpiaci ochorením ASL – amyotrofic-
kou laterálnou sklerózou. V dôsledku nevyliečiteľné-
ho ochorenia sa už nemôže hýbať ani rozprávať, dýcha 
za pomoci prístrojov, no napriek tomu dáva najavo, že 
je šťastný. 

Ďalší príspevok sa dotýka témy manželstva a rodi-
ny a toho, či by Cirkev mala a mohla zľaviť zo svojich 
nárokov. Autor dáva do pozornosti život kresťanov 
v starovekom Ríme, ktorí vedeli o správnosti svojho 
konania presvedčiť a zmeniť i pohanské prostredie, 
ktoré bolo v majorite a pýta sa, prečo by to malo byť 
dnes ináč.

Čitatelia sa stretávajú i so svedectvom ženy, býva-
lej riaditeľky jednej z potratových kliník v USA, ktorá 
sa neskôr obrátila. Hovorí o šokujúcom zážitku pri asi-
stencii potratu, keď vďaka ultrazvuku mala možnosť 
vidieť nenarodené dieťa bojujúce o svoj život. Hoci 
máme informácie o traumatizujúcich skúsenostiach 
samotných žien, ktoré podstúpili interrupciu, málokto 
vie, že i deti narodené v rodinách, kde došlo k jednému 

či viacerým potratom sú psychicky touto skutočnos-
ťou poznačené, hoci o nej nevedia. Ide o tzv. Survivo-
rov syndróm, ktorého prítomnosť potvrdila najnovšia 
štúdia. Autor jedného z príspevkov dáva do pozornosti 
publikáciu, ktorá sa problémom zaoberá.

Problém obsahu sexuálnej výchovy na školách 
vyvoláva v kresťanských rodičoch obavy, ako môžu 
ochrániť svoje deti pred neželanými vplyvmi. Jedným 
z riešení je štúdium na cirkevnej škole. Manželia Re-
inprechtovci sa zdieľajú so svojou skúsenosťou, keď 
predstavujú čitateľom „Schola Tomas Morus“ v Bade-
ne, ktorá ponúka veľmi inovatívny program. Deti sa 
učia samostatne myslieť, vyjadrovať svoje myšlienky 
a viesť ostré diskusie. Viera a rozum sú tu prepojené 
tak, aby sa deťom odovzdávali hodnoty a čnosti. Čo 
sa týka duchovnej roviny, nejde tu o žiaden mix nábo-
ženstva a humanitných vied. Katolícka viera je citeľná  
naprieč všetkými predmetmi, deťom sa ukazuje svet 
z kresťanskej perspektívy. 

Ďalšie články prinášajú svedectvá o tom, ako po-
máhať bez ohľadu na vierovyznanie toho, kto pomoc 
potrebuje. Zaujímavý je tiež príspevok o eucharistic-
kých zázrakoch, ktoré sa vyskytujú po celé stáročia 
a sú svedectvom Božej prítomnosti. Jedným z nich je 
i zázrak z Buenos Aires z roku 1996. Vtedajší biskup 
Jorge Bergoglio, súčasný pápež František, vtedy na-
riadil vyšetrovanie prípadu. To ukázalo, že ide o kú-
sok živého srdcového tkaniva.                            -ľh- 

Ak máte záujem o celé znenie textov obráťte sa na Mgr. Ľubicu Hricovú, adresa: hricova@kbs.sk
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Katolícka cena knihy pre deti a mládež 2015
Arbeitshilfen Nr. 5274/2015

Odborná porota vyberala tento rok z 230 diel, ktoré 
do súťaže zaslalo 69 vydavateľstiev. Porota udelila 
jednu hlavnú cenu a štrnástim ďalším knihám udelila 
mimoriadne odporúčanie. Ocenenie tento rok získala 
kniha „Annas Himmel“ (Annine nebo) od nórskeho 

ilustrátora Stiana Holeho. V predkladanej publikácii 
nechýbajú ani recenzie jednotlivých diel či kapitola 
o histórii udeľovania tejto prestížnej ceny a prehľad 
ocenených diel predchádzajúcich ročníkov. -ľh- 

Vision 2000 

Život je krásny!
Rakúsko, N. 4/2015


