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DOKUMENTY
Pápežská rada pre kultúru

KULTÚRA A VIERA
N. 2/2015

Celé najnovšie vydanie revue CULTURA E FEDE,
ktoré vydáva Pápežská rada pre kultúru (PRpK), je venované plenárnemu zasadaniu tohto dikastéria, ktoré
sa konalo od 4. do 7. februára 2015 v Ríme na tému
Ženské kultúry: rovnosť a rozdielnosť.
Ako sa uvádza v editoriáli, špeciﬁcká prítomnosť
žien vo svete (na ktorú sa často zabúda a ktorá sa prehliada) nepretržite napĺňala a obohacovala ľudské spoločenstvá. Ženy sa v súčasnom svete dožadujú, aby bol
prekonaný stav asymetrie z minulosti, v ktorom dominoval silnejší svet mužov. Ženy sa usilujú o rovnosť
s mužmi, o rovnaké práva, ako majú muži, i o rovnaké
príležitosti vo všetkých oblastiach spoločenského života. Chcú, aby sme ich brali vážne a aby mohli využiť
svoje schopnosti všade tam, kde sa vyžaduje angažovanie, služba, spoľahlivosť.
Rečníci a rečníčky, ktorí vystúpili počas pléna,
vychádzali vo svojich príhovoroch (publikovaných
v tomto vydaní) z rozličných pohľadov na schopnosti, ktorými sa ženy vyznačujú. Autori zdôrazňujú, že muž a žena sú subjekty vzájomne závislé, sú
vždy vo vzťahu. Všímajú si tiež, že neprestajne dochádza k istému vyčleňovaniu ženskosti a v dôsledku toho k zatlačeniu žien do určitého geta, ktoré
je niekedy pozlátené formálnou krásou, inokedy
zatemnené prostitúciou. Pripomínajú mnohé úlohy, ktoré ženy vykonávajú v Cirkvi, v spoločnosti
a v rodine a ktoré musia každodenne zvládať, ako
aj samotnú skutočnosť ženskej prítomnosti. Autori
príspevkov tiež pripomínajú, že hlas žien a ich odlíšnosti sú rozmanité a presahujú hranice západného
individualizmu.
Všetky príspevky sa tiež dotýkajú témy ženskej odlíšnosti. V čom spočíva? V odpovediach na túto otázku
nachádzame mnoho prvkov, ktoré nevychádzajú len
z pozorovania súčasnosti a mnohorakosti ženských
rolí, ale aj zo skúmania minulosti a jej pokladov. Navyše téma rozdielnosti je taká závažná, že si zasluhuje našu pozornosť. Prináša oveľa širšie témy týkajúce
sa mužskosti a ženskosti ľudského sveta a jeho bohatého potenciálu.
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Plenárne zasadanie otvorili verejným programom
v Divadle Argentina v stredu 4. februára 2015, na ktorom vystúpili so svojimi pozdravnými príhovormi:
predseda a riaditeľ divadla Teatro di Roma Marino
Sinibaldi a Antonio Calbi; riaditeľka spoločnosti RAI
Annamaria Tarantola ako aj predseda Pápežskej rady
pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi. Po pozdravoch nasledovalo audiovizuálne predstavenie pod názvom Lo Sguardo delle donne (Ženský pohľad).
Druhý a tretí deň zasadania bol nabitý bohatým
pracovným programom a obsahoval okrem úvodnej
prednášky kardinála Ravasiho štyri bloky, venované
čiastkovým témam.
Prvý blok niesol názov: Rovnosť a odlišnosť: hľadanie rovnováhy. Išlo o historický pohľad s pomocou kultúrnej antropológie a sociologickej analýzy vykresliť situácie žien v rôznych kultúrach súčasnosti bez toho, aby
sa opomenula situácia chudobných žien. S odvolaním
sa na princípy reciprocity, komplementarity, rôznosti
a rovnosti, bola predložená reﬂexia, zameraná na vylúčenie dvoch riskantných extrémov tohto procesu: na jednej strane uniformity a na druhej strane marginalizácie.
Medzi rečníčkami bola aj Ulla Gudmundson – spisovateľka a politická analytička, ktorá bola v rokoch 20082013 veľvyslankyňou Švédska pri Svätej stolici.
Druhý blok niesol názov: Generativita ako symbolický kód. Vychádzajúc zo základných štádií generativity
(túžba darovať sa, potreba starať sa o druhých i akceptovanie odchodu detí z domu) sa reﬂektovali charakteristiky ženského darovania života, ktoré idú aj poza hranice
biologického materstva. Medzi rečníčkami bola aj profesorka spirituality z Pápežskej Gregorovej univerzity,
Donna Orsuto, riaditeľka Centra pre laikov.
Tretí blok niesol názov: Ženské telo: medzi kultúrou
a biológiou. Telo vyjadruje existenciu osoby a nielen
samoúčelný estetický rozmer. Reﬂektovala sa preto
hodnota ženského tela, jeho komunikačná sila i ženská schopnosť vytvárať vzťahy. Neopomenuli sa ani
niektoré problematické aspekty: sloboda voľby, agresia
ženského tela, domáce násilie, zredukovanie tela na tovar, redukovanie na jediný ženský model. S príhovorom
1
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vystúpila okrem iných aj Dr. Micol Forti, riaditeľka
Zbierok súčasného umenia vatikánskych múzeí.
Štvrtý blok sa venoval vzťahu medzi ženou a náboženstvom: Ženy a náboženstvo: priepasť alebo hľadanie nových foriem zapojenia do života Cirkvi? Úvahy
sa sústreďovali na oblasti života Cirkvi navrhnuté zo
strany žien, pričom pri ich akceptovaní treba brať do
úvahy osobitosti a zmenené kultúrne a spoločenské
vnímanie. Účastníci si kládli otázky, aké formy a spôsoby zapojenia žien dnes fungujú v Cirkvi. S príspevkom
vystúpila aj rektorka Pápežskej univerzity Antoniánum, Sr. Mary Melone.
Na programe štvrtého pracovného dňa bola prednáška profesorky Luccety Scarafﬁa na tému: Ženy, Cirkev a kultúra v nasledujúcich rokoch. Záverečná časť
zasadania bola venovaná diskusii, počas ktorej mohli
účastníci zasadania tiež predkladať témy a návrhy na
budúce plenárne zasadanie dikastéria.

Na plenárnom zasadaní sa zúčastnili členovia dikastéria, konzultori a pozvaní hostia, ktorých v sobotu
7. februára na audiencii prijal aj Svätý Otec František. V súvislosti so štvrtou témou, ktorej sa venovalo
zasadanie, pápež uviedol, že je naliehavé a potrebné
ponúknuť v živote Cirkvi priestor ženám, aby boli
Cirkvou prijímané, brali sa do úvahy ich špeciﬁká
a zmenené kultúrne i spoločenské vnímanie. „Preto je
žiaduce, aby bola širšia a výraznejšia prítomnosť žien
v cirkevných spoločenstvách, aby sme mohli vidieť,
ako sú mnohé ženy zapojené do pastoračných úloh pri
sprevádzaní osôb, rodín i skupín, ako aj v teologickej
reﬂexii.“
Podľa kardinála Ravasiho, predsedu dikastéria, téma
plenárneho zasadania „ženské kultúry“ mala vyjadrovať povedomie, že existuje „ženský pohľad“ na bytie
a existenciu, na svet, na život, ako aj špeciﬁcká skúsenosť vlastná ženám.
-sg-

Pápežská rada na výklad textov zákonov

COMMUNICATIONES
N. 2/2014

Pápežská rada na výklad zákonov (Pontiﬁcium consilium de legum textibus) publikuje v ostatnom vydaní
svojho zborníka Communicationes rôzne právne dokumenty. Ide o výber z úradných dokumentov Svätého Otca Františka a niektorých úradov Svätej Stolice,
napr. Štátneho sekretariátu, Kongregácie pre inštitúty
zasväteného života a spoločnosti apoštolského života,
či Apoštolskej penitenciárie.
V prvej sekcii pod názvom Ex Actis Francisci
Pp. je napr. publikované motu proprio pápeža Františka z 8. júla 2014, ktorým bola presunutá doterajšia
tzv. riadna sekcia Správy majetku Apoštolskej stolice (APSA) pod kompetenciu Ekonomického sekretariátu. Ďalej sú to viaceré dohody medzi Svätou
stolicou a jednotlivými štátmi (Burundi, Kamerun,
San Marino). Sekcia obsahuje aj príhovory pápeža,
ako napr.: Príhovor delegácii Medzinárodného združenia trestného práva (23. októbra 2014); Príhovor
účastníkom kurzu „super rato“ organizovaným Tribunálom Rímskej roty (5. novembra 2014); Príhovor v Rade Európy a v Európskom parlamente (25.
októbra 2014).
V ďalšej sekcii pod názvom Ex Actis Consilii je
publikovaný zoznam odpovedí tejto Pápežskej rady
na rôzne partikulárne a všeobecné otázky, ktoré jej
boli predložené v druhom polroku roku 2014. Išlo
napr. o stanoviská dikastéria k rôznym všeobecným
dekrétom, ktoré vydali biskupské konferencie. Ďalej
sú uvedené podujatia, ktoré sa dotýkali kánonického
2

práva, a na ktorých sa zúčastnili a prednášali predstavitelia dikastéria.
Ďalší článok informuje čitateľov, že od 2. decembra 2014 má toto dikastérium svoju internetovú stránku www.delegumtextibus.va, ktorá sprostredkúva
informácie o činnosti tejto pápežskej rady pre širokú
verejnosť, ale predovšetkým pre odborníkov z oblasti
kánonického práva. V článku sa tiež uvádza, aké poslanie má v súčasnosti toto dikastérium:
a) zaoberá sa štúdiom kánonických noriem univerzálnej Cirkvi (západnej i východnej);
b) bdie nad uplatňovaním platných noriem a v prípade, že sa prax odlišuje, upozorňuje na to kompetentné autority;
c) má na starosti interpretáciu platnej všeobecnej
normatívy a odpovedá na otázky predložené dikastériu zo strany jednotlivých žiadateľov;
d) napomáha poznanie a uplatňovanie kánonického práva v praxi prostredníctvom dokumentov, konferencií a ďalších iniciatív. Udržiava tiež kontakty
s cirkevnými právnikmi po celom svete. Stretáva sa
s biskupmi počas ich návštev ad limina apostolorum
v Ríme, alebo pri iných príležitostiach a napomáha iniciatívy na aplikáciu zákona v konkrétnych podmienkach, v akých sa nachádza Cirkev v jednotlivých
krajinách.
Webstránka predstavuje nový nástoj na komunikáciu, ktorý má slúžiť nielen na informovanie o činnosti dikastéria, ale tiež na publikovanie
11 - 12/2015
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dokumentácie z dejín i zo súčasnosti. Webstránka
obsahuje aj formulár, prostredníctvom ktorého možno zaslať na pápežskú radu podnety, či otázky. Internetová stránka je cenná aj z toho dôvodu, že má
historickú časť, kde sa publikuje dokumentácia
z prípravy CIC a CCEO.
Časopis Communicationes vychádza od roku 1969
a v minulosti slúžil predovšetkým na publikovanie
zápisníc (Acta) zo zasadaní všetkých pracovných
skupín Komisie na prípravu CIC. Pokiaľ ide o prípravu CCEO, zápisnice boli publikované v časopise
Nuntia, ktorý vychádzal od r. 1973 a mal podobné zameranie, ale po vydaní CCEO a po zániku Pápežskej
kodiﬁkačnej komisie (začiatkom r. 1991) zanikli. Od
roku 2008 sa začali v Communicationes publikovať
zápisnice pracovných skupín, ktoré redigovali jednotlivé časti (Tituly) CCEO.
Na stránke sa okrem vyššie uvedenej historickej
časti, nachádza sekcia News, ktorá prináša najnovšie
správy o činnosti dikastéria, o združeniach cirkevných
právnikov a fakultách kánonického práva. Tým sa daná
webová stránka stáva zdrojom, odkiaľ sa môžu užívatelia dozvedieť o aktuálnych témach a čerpať informácie o tom, čo sa deje v oblasti kánonického práva.
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V ďalšej sekcii (Ex Actis Sanctae Sedis) sú publikované dokumenty Svätej stolice, predovšetkým Štátneho sekretariátu. Medzi iným je tu tiež dokument
„Rescriptum ex audientia SS.mi“ ohľadom zrieknutia
sa úradu diecéznych a titulárnych biskupoch menových Svätým Otcom (zo dňa 3. novembra 2014). Dokument, podpísaný štátnym sekretárom, kardinálom
Parolinom, je rozdelený na sedem článkov. V platnosti zostáva doterajšia prax, že biskupi podávajú žiadosť o zrieknutie sa úradu po dovŕšení sedemdesiatehopiateho roku života. Avšak za určitých okolností
môže kompetentná cirkevná autorita – ak to uzná za
nevyhnutné – požiadať biskupa, aby sa zriekol úradu,
pričom ho má oboznámiť s dôvodmi tejto žiadosti.
V ďalších dvoch sekciách je publikovaný výber
zo zápisníc zo zasadaní pápežských komisií pre prípravu CIC (z r. 1968) ohľadom priestupkov a trestov
(De iure poenali); a schéma CCEO (z r. 1980) o všeobecných normách, o časných dobrách, ako aj a o cirkevných trestoch. Záver vydania patrí prehľadu najnovších knižných publikácií, ktoré vyšli v roku 2014
z oblasti kánonického práva v rôznych jazykoch a tiež
indexu článkov, publikovaných v Communicationes
v roku 2014.
-sg-

Pápežská rada pre rodinu

FAMILIA ET VITA
AnnoXIX - N 1-2/2015
Ostatné vydanie časopisu Pápežskej rady pre rodinu
FAMILIA ET VITA venuje svoju pozornosť príhovorom Svätého Otca Františka pri generálnych audienciách, ktoré sa od 17. decembra 2014 zameriavajú
na rodinu. Tieto príhovory odzneli v období medzi
dvoma biskupskými synodami o rodine – mimoriadnej (5.-19. októbra 2014) na tému Pastoračné
výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie
a riadnej (4.-25. októbra 2015) na tému Povolanie
a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.
Ako v Editoriáli zdôrazňuje P. Gianfranco Grieco, vedúci úradu dikastéria a šéfredaktor časopisu, pápež František sa cielene venoval uvažovaniu
o rodine stvorenej Bohom, vykúpenej Synom a posväcovanej lahodnou a neviditeľnou prítomnosťou
Ducha. Vychádzal pritom z reﬂexie nad nazaretskou
rodinou tvorenou Ježišom, Máriou a Jozefom, aby
sa následne pristavil pri týchto témach: matka, otec,
synovia/dcéry, bratia, starí rodičia, deti, muž a žena,
manželstvo. Ďalej pri troch známych slovách, ktoré
pápež tak rád opakuje: „môžem?“, „ďakujem“, „odpusť“; pri výchove a pri snúbencoch.
11 - 12/2015

Podľa pátra Grieca chce pápež Bergoglio týmito
katechézami nielen pripraviť a viesť veriacich Katolíckej cirkvi, ale aj ich duchovných pastierov, aby
spolu skúmali, čo je učenie magistéria a čo cirkevná
disciplína, nakoľko je to staré a nakoľko nové. Ide
vlastne o to, aby sa preklenula medzera, ktorú sme
zaznamenali za ostatných päťdesiat rokov medzi teóriou a praxou, medzi ohlasovaním a svedectvom.
Pápež pokračoval v katechézach venovaných rodine a životu až do konca biskupskej synody 2015,
aby neskôr mohol odovzdať biskupom, kňazom, rehoľníkom a rehoľniciam, ako aj všetkým rodinám
sveta posynodálnu apoštolskú exhortáciu, ktorá by
mala podnecovať celú pastoračnú činnosť všeobecnej Cirkvi v nasledujúcich desaťročiach.
V ďalších sekciách sa aktuálne vydanie venuje
Kongresu rodinných hnutí a združení, ktorý sa slávil v Ríme (22.-24. januára 2015); 20. výročiu encykliky Humanae vitae (24.-25. marca 2015) a tiež
druhej fáze odborného výskumu na tému „Rodina
-sg– zdroj spoločnosti“ (18.-19. mája 2015).
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ZAHRANIČNÉ BISKUPSKÉ KONFERENCIE
COMECE a OCIPE

Europe Infos

N. 187-188/2015, Brusel, Belgicko
Novembrové vydanie mesačníka Europe Infos je mimoriadne tematicky zamerané na problematiku klimatických zmien a reakcie Cirkvi na tieto zmeny. Celkom
konkrétne tým, že nám približuje najnovšiu pápežovu
encykliku Laudato sí. Predseda Pápežskej rady Iustitia
et Pax, kardinál Peter Turkson, zdôrazňuje vplyv encykliky na klimatickú konferenciu OSN, ktorá sa konala
v decembri 2015 v Paríži. Ako revolučnú označujú spomínanú encykliku pani Andrea Tilcheová za Európsku
komisiu a spisovateľ a ﬁlozof Antonello Nociti. Títo
uvádzajú, že na rozdiel od katastroﬁckých scenárov organizácií propagujúcich ochranu životného prostredia,
ktoré vedú k rezignácii, encyklika pozitívnym spôsobom povzbudzuje a oduševňuje, a tento pozitívny pohľad môže viesť nielen k ochrane spoločného európskeho domu, ale tiež k tomu, že chrániac životné prostredie,
stávame sa lepšími ľuďmi. Autori príspevku tiež pripomínajú, že encyklika môže prispieť k priblíženiu sa sveta vedy a politiky, pričom sa k občanom dostávajú argumenty a sú morálne podnecovaní k tomu, aby aktívne
prispeli k zmenám. Nemecký europoslanec Peter Lieve,
člen Výboru pre otázky životného prostredia, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín píše, že pápež je požehnaním pre Katolícku cirkev i pre celé ľudstvo. Dodáva, že
Cirkev má zasahovať do takýchto oblastí života a že jej
úloha je tu veľmi dôležitá. Prezidentka medzinárodnej
frakcie pracovnej skupiny Extrémna chudoba a ľudské

práva pri Európskom parlamente, pani Sylvie Goulardová v rozhovore pre Europe Infos hovorí o hlavnom
posolstve encykliky Laudato sí a pripomína tiež, že ten,
kto zaplatí za naše ekologické zlyhania, sú v konečnom
dôsledku práve tí najbiednejší. Záverečný príspevok
špeciálneho vydania periodika dáva do súvislosti dve
pápežské encykliky. Jednak je to prvá sociálna encyklika Rerum novarum pápeža Leva XIII., ktorej 125. výročie si na jar pripomenieme, a jednak encylika pápeža
Františka Laudato sí, ktorá pokračuje v začatej tradícii,
zároveň sa však vydáva na celkom nové cesty.
Decembrové vydanie periodika prináša viaceré témy.
Jeden z príspevkov sa zaoberá hospodárskymi opatreniami, ktoré by viedli ku konkurencieschopnej a spravodlivej spoločnosti. Generálny sekretár Európskej charity
v ňom predstavuje dva úspešné projekty, ktoré by mohli
byť inšpiratívne pre Európu. Jednak je to projekt holandskej charity, ktorá založila družstevné spoločenstvo
pre podnikateľov na čiastočný úväzok, jednak projekt
viedenskej charity, ktorá založila hotel pre utečencov.
Oba projekty predstavujú investíciu v sociálnej oblasti.
Ako pripomína autor príspevku, práve takéto investovanie zohráva dôležitú úlohu pri budovaní silnej spoločnosti.
Ďalší príspevok dáva do pozornosti projekt „sociálna
Európa“ a zdôrazňuje dôležitosť jeho rozšírenia aj pre
krajiny susediace s členskými štátmi EÚ.
-ľh-

Nemecká biskupská konferencia

Spoločne byť Cirkvou

Die deutschen Bischöfe N. 100/2015
Nemeckí biskupi sa vyjadrujú k téme obnovy pastorácie. Publikácia je určená pre zodpovedných za nové
pastoračné smernice v diecézach a vo farnostiach,
pre vedúcich oddelení na generálnych vikariátoch či
ordinariátoch cirkevných organizácií, zväzov a spoločenstiev, pre kňazov, diakonov, pre farských a pastoračných referentov, pre predsedov rád a všetkých
angažovaných veriacich.
Dokument je reakciou na želanie mnohých veriacich, aby sa v rámci Cirkvi i mimo nej zintenzívnila
komunikácia. Mnohí ľudia sú pripravení spolupo4

dieľať sa na cirkevnom živote, čo je vyjadrením ich
viery a spojenia s Cirkvou.
Úlohou publikácie je sprevádzať na ceste ľudí
rozličných diecéz Nemecka, a to na ceste od ľudovej
cirkvi k cirkvi Božieho ľudu. Z teologického pohľadu ide o dynamický pohľad na krst a kresťanstvo.
Tento dokument biskupov má byť impulzom pre
iniciovanie a sprevádzanie procesov, ktoré sa usilujú o dialóg, a to aj v oblasti ekumenizmu, či o dialóg
s hľadajúcimi. Ide tiež o to vzbudiť dialóg, ktorý podnieti k reakciám a ďalšiemu vývoju.
-ľh11- 12/2015

Nemecká biskupská konferencia

Svätý rok milosrdenstva
Arbeitshilfen Nr. 5728/2015

Nemecká biskupská konferencia vydáva pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva publikáciu, ktorá
má byť praktickou pomôckou pri príprave a prežívaní
Svätého roka. V úvodnej časti brožúrky sa predstavuje
logo a motto svätého roka. Nasleduje modlitba, pieseň
a prosby vytvorené pri tejto vzácnej príležitosti. Ďalšiu
časť publikácie tvoria praktické rady pre farnosti a spo-

ločenstvá. Jednak je to odkaz na internetové stránky
k tejto téme, jednak na dokumenty či literatúru. Nasleduje posolstvo nemeckých biskupov k Svätému roku,
biblické citáty a teologické úvahy o milosrdenstve. Na
záver sa čitatelia majú možnosť oboznámiť s aktuálnou
terminológiou vo forme krátkeho výkladového slovníka.
-ľh-

Nemecká biskupská konferencia

Viera v súčasnom svete 2011 – 2015
Die deutschen Bischöfe N. 10104/2015

Proces dialógu, pre ktorý sa rozhodla Nemecká biskupská konferencia, bol dôsledkom straty dôvery
veriacich voči Cirkvi v Nemecku po odhalení škandálov sexuálneho zneužívania. Samotný proces trval
v rozmedzí rokov 2011 až 2015 a do dialógu bolo
prizvaných asi 300 predstaviteľov a to členov Nemeckej biskupskej konferencie, zástupcov nemeckých biskupstiev a Ústredného výboru nemeckých
katolíkov, členov cirkevných hnutí a duchovných
spoločenstiev, zástupcov Nemeckej katolíckej charity, Nemeckej konferencie vyšších rehoľných predstavených a katolíckych teologických fakúlt. Účastníci tohto procesu sa snažili nájsť spoločne víziu do
budúcna. Tento proces bol veľkým prínosom. Naučil
zúčastnených tomu, aby spoločne komunikovali ako
seberovní, nevyvyšovali sa jeden nad druhého a vzájomne sa počúvali, pristupujúc jeden k druhému s re-

špektom. Predseda Nemeckej biskupskej konferencie
v úvode záverečnej správy uvádza, že tento proces
dialógu viedol k tomu, že požiadavky ostatných veriacich sa lepšie chápali a brali vážne. Všetci si zároveň uvedomili, že im rovnako záleží na budúcnosti
Cirkvi, no tiež, že život v Cirkvi možno prežívať rozdielne a týchto rozdielov sa netreba obávať. Kardinál
Marx zdôraznil dôležitosť otvoreného dialógu, ktorý
nemusí len zraňovať, či byť znakom prehry, ale je
tiež príležitosťou vykročiť vpred a prináša novú kvalitu prežívania spoločenstva. Dodal, že snahou nie
je produkovať nedorozumenia či falošné nádeje, ale
treba jasne pomenovať skutočnosti, kde je potrebné,
vykonať zmeny a posunúť sa ďalej. V rámci procesu
dialógu sa rozvinula nová kultúra komunikácie a úlohou do budúcna je prehĺbiť rastúcu dôveru v novú
kultúru.
-ľh-

Nemecká biskupská konferencia

Spravodlivé pravidlá voľného obchodu
DB- Kommission, Nr. 43/2015

Obsahom tejto publikácie je postoj Komisie pre spoločenské a sociálne otázky pri Nemeckej biskupskej
konferencii. Pripravovaná zmluva o TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) spustila tak vo verejnom priestore, ako aj v rámci Cirkvi,
11 - 12/2015

kontroverzné diskusie. Predkladaná expertíza uvádza
rozličné argumenty a ponúka sociálno-etické usmernenia. Vychádza pritom z toho, či a ako prispeje takýto voľný obchod k všeobecnému blahu, a ako zlepší
možnosti rozvoja chudobných ľudí.
-ľh5

ZAHRANIČNÉ PERIODIKÁ
Ost-West Europäische Perspektiven

Náboženské skupiny v Európe
Renovabis, Nemecko, N. 4/2015

Nemecká nadácia Renovabis vydáva štvrťročne tematicky zameranú publikáciu. Predkladané vydanie je venované problematike náboženských skupín v Európe, čo je
nanajvýš aktuálnou témou. Náboženská rôznorodosť je
európskou realitou a ovplyvňuje mnoho oblastí verejného
a súkromného života. Sociológovia hovoria v posledných
rokoch o tzv. „novej neprehľadnosti“. Táto narastajúca
náboženská rôznorodosť je v prvom rade znakom toho,
že ani v moderných spoločenstvách európskeho kontinentu sa otázka ohľadne náboženstva neupokojila. Hoci sa
ponúka množstvo rozličných odpovedí, ostáva tu človek,
ktorý si kladie tieto otázky v rozličných životných situáciách.
Autori príspevkov sa v rámci tejto témy sústreďujú
na krajiny, ako sú Rusko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko,

Ukrajina, Bosna, Česko a Slovinsko. V centre pozornosti
je tiež komplexný pohľad na meniace sa, rôznorodé kresťanstvo, budhizmus a islam, no tiež na fenomén „novodobého pohanstva“ (Maďarsko), kde dochádza k sláveniam
predkresťanských zvykov a do toho vstupujú prepojenia
ohľadne otázky národnej identity.
Napokon sa venuje pozornosť i tomu, prečo stráca
kresťanstvo v Európe svoj vplyv. Tento proces totiž nezadržateľne napreduje.
Jednotlivé články sa zaoberajú valdéskou cirkvou v Taliansku, moslimskou menšinou v Poľsku,
budhizmom v Rusku, turíčnou cirkvou na Ukrajine či
v Bosne a tiež náboženským pluralizmom v Slovinsku a úlohou, ktorú v českej verejnosti zohrávajú iné
cirkvi, než rímskokatolícka.
-ľh-

Vision 2000

Vykročme!

Rakúsko, N. 6/2015
V poslednom období sa ocitla južná a stredná Európa
v zajatí nekontrolovateľného prílivu utečencov, ktorí
smerujú najmä do Nemecka. Zaiste je alarmujúce, ako sa
táto situácia vyvíja. Avšak ako kresťania si musíme uvedomiť, že je potrebné byť citliví na „znaky čias“ a tiež, že
krízy, v ktorých sa súčasná spoločnosť zmieta, sú výsledkom dominantného ateizmu a sveta bez Boha. Je preto
potrebné vykročiť. A tých možností je mnoho.
Jednou z nich je modlitba. V Rakúsku vznikla zaujímavá modlitebná iniciatíva za kultúru života, ktorú podporuje biskup Schwarz. Akcia bola spustená v októbri.
Národný riaditeľ Missio Austria P. Maasburg hovorí
o dôležitosti dynamiky v živote Cirkvi. Pripomína, že je
potrebné nanovo sa nechať viesť Bohom, pýtať sa na Božiu vôľu v živote, či už ako jednotlivec, ale tiež ako Cirkev a očakávať Božiu odpoveď. O svojej viere musíme
svedčiť slovom i skutkami.
Rektor Filozoﬁckej a teologickej vysokej školy

v Heiligenkreuzi hovorí o tom, ako ich vzdelávací inštitút
reaguje na potreby doby, využíva moderné komunikačné
prostriedky, no ostáva na pevných základoch svojej katolíckej viery. P. Karl Wallner pripomína, že netreba byť
zbytočne komplikovaným, ale normálnym katolíkom.
Je potrebné stáť pevne nohami na zemi tradície, avšak
s hlavou v 21. storočí.
Situácia ľudí s postihnutím je veľmi zložitá i v tejto
dobe, keď existuje mnoho možností integrácie či pomoci.
Hoci je za nami už dávno doba nacizmu, žijeme v spoločnosti, ktorá chce rozhodovať o tom, ktoré dieťa sa má
a ktoré nemá narodiť. Ľudia s postihnutím sú často prehliadaní, či nezmyselne ignorovaní. Sú však poslami lásky
k blížnemu, vyžarujú radosť a pokoj, a to iným spôsobom
než ľudia, ktorí sa s chorobou ešte nestretli. Pri stretnutí
s nimi sa nehovorí o chorobách, lebo majú rovnaké záujmy ako každý zdravý človek. Ľudí s postihnutím nemožno redukovať len na ich postihnutie.
-ľh-

Ak máte záujem o celé znenie textov obráťte sa na Mgr. Ľubicu Hricovú, adresa: hricova@kbs.sk
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