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ako  napríklad hnutie  Taizé,  alebo  biblické krúžky. Dôležitý je úradný dialóg 
najmä na  teologickej  úrovni,  ktorý  Svätá Stolica organizuje s teológmi rôznych 
vierovyznaní.  Teologický  dialóg  je  namáhavý  a  vyžaduje si veľa času a trpe-
zlivosti. 

 Pravoslávna cirkev
 Ekumenizmus dosiahol 
za posledných päťdesiat rokov 
dôležité výsledky.  Katolícka 
cirkev venuje teraz zvýšenú 
pozornosť pravoslávnej cirkvi, 
s ktorou nás rozdeľuje hlavne 
otázka primátu Petrových 
nástupcov. Úradný dialóg s 
pravoslávnymi priviedol roku 
2007 v Ravenne k spoločnému 
dokumentu, v ktorom sa uzná-
va potreba predstaveného – po 

grécky „Protos“- v každom cirkevnom spoločenstve, či je to farnosť, diecéza, pa-
triarchát alebo všeobecná cirkev; v zjednotenej cirkvi prvého tisícročia Východ i 
Západ uznával vrcholné prvenstvo v cirkvi, čiže primát, rímskemu biskupovi ako 
nástupcovi sv. Petra. Ostala otázka, o aký primát išlo, či len o čestný, alebo aj 
výkonný. Stretnutie vo Viedni v októbri 2010 schladilo nádeje tých, čo cítia potrebu 
nejakej služby pre jednotu v cirkvi. Medzitým však sa zlepšili vzájomné vzťahy k 
pravoslávnym cirkvám.

	 Možnosti	a	dialóg
Dialóg s protestantmi a evanjelikmi dosiahol veľký úspech roku 1999 „Spoločným 
vyhlásením o učení o ospravedlnení“. Odvtedy zaznamenáva len slabší pok-
rok. Anglikánska cirkev prežíva veľkú krízu, lebo v niektorých krajinách pripúšťa 
svätenie žien a homosexuálne osoby na kňazstvo, ba dokonca na biskupov. Pápež 
Benedikt XVI. otvoril novú cestu tým anglikánom, ktorí prijímajú katolícku vieru, a 
zriadil pre nich osobitné biskupstvá.
 Na Slovensku sa ekumenické hnutie šíri pomaly; nezažilo rozbeh Koncilu. 
Pekná spolupráca sa rozvíja na biblickom poli. Je veľa možností na duchovnom, 
ale aj na sociálnom a verejnom politickom poli, kde sa naše etické postoje často 
zhodujú.

http://sk.radiovaticana.va/storico/2011/02/27/kardin%C3%A1l_jozef_tomko_zjed-
notenie_kres%C5%A5anov_a_ekumenizmus/slo-465840
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Na úvod   
 
Existujú	 spoločenské	 a	 politické	
témy,	 ktoré	 sa	 toľko	 omieľajú	 vo	
všetkých	 	 	 médiách,	 až	 sa	 nám	 pre-
jedia.	Spomeňme	si	 	 	 len	na	nedávne	
referendum.	Čo?	Že	už	len	z	toho	slo-
va	sa	vám	 	 ježia	 	všetky	 	 	chlpy?	Tak	
vedzte,	že	sme	na	tom		rovnako.	Homo-
sexuálne	 zväzky,	 sexuálna	 výchova,	 tradičná	 rodina,	
manželstvo,	 nenávisť,	 fundamentalizmus...	 toho	 sme	
sa	už	napočúvali	dosť.	To	je	jedna	strana	mince.

Druhá	 strana	 však	 vyzýva:	 rozprávajme	 sa	 o	 týchto	
veciach.	 Sú	 dôležité,	 všetkých	 sa	 nás	 týkajú.	 Sú	 ak-
tuálne.	Vypočujme	si	aj	iné	ako	mainstreamové	názory	
a	zahoďme	apatiu,	ktorá	v	nás	v	posledných	mesiacoch	
vykvitla	 tak,	 že	 slová	 „homosexuál“	 a	 „registrované	
partnerstvá“	 nás	 dráždia,	 dokonca	 som	 sa	 stretla	 s	
tým,	že	poniektorých	privádzajú	do	zúrivosti.

Našťastie...	stále	existuje	medzi	nami	množstvo	inteli-
gentných	a	vzdelaných	ľudí,	ktorými	sa	presýtiť	hádam	
ani	 nie	 je	 možné.	 Nikdy	 nezabudnem,	 ako	 som	 si	 s	
úsmevom	 čítala	 hodnotiace	 dotazníky	 po	 Indulone	 7,	
na	ktorej	 sme	po	prvýkrát	privítali	 pani	Draveckú.	Na	
otázku,	aké	témy	by	ste	chceli	rozoberať	na	ďalších	In-
dulonach,	v	nejednom	stálo:	hocičo	s	pani	Draveckou.	
Cítila	som	to	rovnako	a	akosi	stále	verím,	že	jej	druhá	
návšteva	nie	je	poslednou.

Čo	 sa	 týka	 nášho	 ďalšieho	 vzácneho	 hosťa	 Juraja	
Juricu,	 stačila	 mi	 krátka	 návšteva	 na	 to,	 aby	 som	 s	
určitosťou	 mohla	 povedať,	 že	 on	 dokáže	 aj	 trikrát	
„prejedené“	 témy	 naservírovať	 takým	 spôsobom,	 že	
nielenže	zachutia,	ale	človek	si	zapýta	ešte	aj	dupľu.

Do	tretice	vítam	medzi	nami	zaujímavého	pána	so	zau-
jímavým	 menom	 –	 Boleslava	 Večeřu.	 Povojnového	
skauta	a	modelára	svetového	formátu.	K	tomu	asi	ani	
netreba	nič	dodávať.

Verím,	že	všetky	diskusné	témy	vyčerpáme	až	do	dna.	
Na	 záver	 úvodu	 ďakujem	 hosťom	 a	 spevákom,	 ktorí	
prijali	 naše	 pozvanie.	 Rovnako	 ďakujem	 svojim	 spo-
luorganizátorom,	 zvlášť	 br.	 Xavierovi	 za	 obetavosť,	
trpezlivosť	(napr.	aj	so	mnou	:)	)	a	pomoc	s	prípravou	
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Juháska

Obsah
Kto sú naši hostia...............3

Mys Canaveral...................4

Neexistuje kresťan  
bez cirvi..............................5

V Boha verím. 
Cirkev nepotrebujem..........6

Zjednotenie kresťanov 
a ekumenizmus..................9

Program............................12

Vydal Slovenský skauting
68. zbor Biele vrany Košice

indulona.68zbor.sk
Zostavila

Juháska (Jana Vinterová)
Grafická úprava

Sima (Simona Marenčíková)
23. 3. 2015

náklad 55 ks

Indulonu 11 podporuje

VSL oblasť

Duchovná rada
SLSK

68. zbor
Biele vrany



10

hovoríme o luteránoch, ktorých je na svete asi 70 miliónov; poznáme tiež reformo-
vaných, čiže kalvínov (80 miliónov); počet pravoslávnych vo svete sa odhaduje na 
220 až 250 miliónov. Anglikánska cirkev počíta okolo 80 miliónov členov. Na Slo-
vensku je podľa sčítania ľudu z roku 2001 73 % katolíkov obidvoch obradov, 6,9 % 
luteránov, 2 % kalvínov, 0,9 % pravoslávnych a 13 % bez vyznania.

	 Snahy	o	ekumenizmus
 Úsilie o zjednotenie kresťanov 
a o jednotu je staré ako sama cirkev, 
lebo vyzýval k nemu už sám zakladateľ 
cirkvi, Ježiš Kristus. Ekumenické hnutie 
našich čias je však mladé. Nemá za cieľ 
nejakú mocenskú stratégiu, ale plnenie 
vôle samého Ježiša Krista. Jeho prie-
kopníkom bol, po viacerých pokusoch 
po reformácii, začiatkom dvadsiateho 
storočia po prvej svetovej vojne ang-
likán Paul Wattson, ktorý neskôr vstúpil 
do katolíckej cirkvi a zaslúžil sa o zave-
denie Týždňa modlitieb za zjednotenie 
kresťanov. Ekumenizmus sa rozbehol 
najprv medzi protestantmi. V katolíckej cirkvi prevládal opatrný postoj očakávania, 
že sa druhí obrátia a vrátia do jedného ovčinca. Nechýbali však styky a rozho-
vory, aké viedol napríklad belgický kardinál Mercier a anglikán lord Halifax, alebo 
francúzsky kňaz Couturier. Oživené biblické, liturgické a misijné hnutie pripravilo 
pôdu pre konečný prelom. Priniesol ho najmä roku 1958 zvolený pápež Ján XXIII., 
ktorý už roku 1960 zriadil osobitný Sekretariát pre zjednotenie kresťanov (dnes je 
to Pápežská rada) a zvolal Druhý vatikánsky koncil. Ten dal ekumenizmu pevné 
a konkrétne základy najmä dekrétom o obnove jednoty „Unitatis redintegratio“ a 
vyhlásením o náboženskej slobode („Dignitatis humanae“). Pod vedením rímskych 
pápežov sa v miestnych cirkevných spoločenstvách rozbehla ekumenická ini- 
ciatíva. Pavol VI. sa roku 1964 stretol v Jeruzaleme s carihradským patriarchom 
Atenagorom. Ako tvrdí Benedikt XVI. citujúc encykliku Jána Pavla II. „Ut unum sint“ 
(„Aby boli jedno“), ekumenizmus je dnes „základným úsilím cirkvi, ktoré plynie z 
jej poslania“ (24.1.2011). Kardináli Augustín Bea, Johannes Willebrands, Walter 
Kasper a dnes Kurt Koch sú ekumenisti známi vo svete.
 Ekumenické hnutie je predovšetkým duchovné a živí sa neprestajnou 
modlitbou za jednotu kresťanov, ako to katolícka cirkev robí najmä v týždni pred 
sviatkom obrátenia sv. Pavla 25.januára. Ekumenický dialóg sa vedie na rôznych 
poliach: rozlišuje sa ekumenizmus duchovný a úradný, inštitucionálny. Neúradný 
ekumenizmus sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, ako je pokojné súžitie medzi 
kresťanmi; môže to byť spolupráca na sociálnom poli alebo duchovnom poli,

Kto sú naši hostia

Doc.	JUDr.	ICDr.	Juraj	Jurica,	PhD.

- narodil sa 14. 11. 1970 v Prešove,
- absolvoval gymnázium v Sabinove, pro-
moval na Právnickej fakulte UK v  Bratislave,
- po ukončení právnického štúdia vstúpil do 
kňazského seminára a po dvoch rokoch pokračoval 
v štúdiu v Ríme,
- v r. 2002 bol vysvätený za kňaza,
- v r. 2005 obhájil dizertačnú prácu z kano- 
nického práva na Lateránskej univerzite v Ríme. 
Následne sa stal obhajcom manželského zväzku a 
promótorom spravodlivosti na košickom Metropolitnom súde. Zároveň začal učiť 
na Teologickej fakulte KU v Košiciach civilné a cirkevné právo,
- v r. 2009 bol vymenovaný za vicepostulátora procesu beatifikácie Anny 
Kolesárovej, ktorý bol v Košiciach úspešne ukončený vo februári 2012, 
- v r. 2009 bol vymenovaný za cirkevného sudcu a od r. 2010 je členom 
presbyterskej rady košickej arcidiecézy. Od r. 2011 je členom akademického sená-
tu KU za teologickú fakultu,
- v júni 2014 sa habilitoval v odbore katolícka teológia.

Mgr.	Mária	Dravecká

- vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor hra 
na klavíri a čembale a katolícku  teológiu na UK, pra-
covisko Spišská Kapitula,
- učí hru na klavíri a náboženskú výchovu na 
štátnom Konzervatóriu v Košiciach,
- venovala sa hlavne komornej hre, niekoľko 
rokov učila hru na klavíri aj na PF KU v Ružomberku,
- vedie biblické stretnutia vo svojej farnosti a 
venovala sa aj prednáškovej činnosti s hudobnou a 
biblickou tématikou,
- bola hosťom na Indulone 7 vo Svite a zožala veľký úspech.
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Boleslav	Večeřa

- viacnásobný majster sveta a Európy v ra-
ketovom modelárstve (v rôznych kategóriách),
- jeho dcéra a vnuk pokračujú v modelárstve 
a takisto sú nositeľmi ocenení vo svetových a 
európskych modelárskych súťažiach,
- bol skautom, v roku 1945 viedol v 
Piešťanoch vĺčatá, skautskej činnosti sa veno-
val ešte v roku 1947, táborili pri Hodrušských ja-
zerách,
- modelovaniu sa venuje od roku 1945, čo je už viac ako 65 rokov, 
orientuje sa najmä na raketové, letecké a lodné modelárstvo,
- zaujímavé miesta, ktoré navštívil: odpaľovacia plocha Bajkonur (hlavný 
ruský kozmodróm, používaný od začiatku kozmickej éry), Mys Canaveral.

4

Mys Canaveral

 Cape Canaveral (doslova Mys Canaveral) je pobrežný pás a mys v strede 
východného pobrežia Floridy v USA. 
 Nachádza sa na ňom vesmírna raketová základňa. Oficiálny názov kom-
plexu je Eastern Test Range. Delí sa na dve časti. Na juhu je Cape Canaveral Air 
Force Station, ktorá patrí vojenskému letectvu. Štartujú odtadiaľ rakety Atlas, Delta 
a Titan. Je tu aj štartovacia rampa pre program Mercury a Gemini. Severnejšie 
sa nachádza Kennedyho vesmírne stredisko (KSC, Kennedy Space Center), 

ktoré patrí NASA. Nachádzajú sa tu 
dve štartovacie rampy – 39A a 39B. Z 
nich štartovali rakety Saturn V k Me-
siacu (Program Apollo) a donedávna 
aj raketoplány. Neďaleko sa nachádza 
montážna hala (Vehicle Assembly 
Building, VAB).

http://sk.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral
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Zjednotenie krestanov a ekumenizmus
kardinál Jozef Tomko

 
 Hľadanie	jednoty
 Druhý vatikánsky koncil vniesol do katolíckej cirkvi silný závan eku-
menizmu, čiže posilnil snahy o zjednotenie kresťanov. Ježiš Kristus zhromaždil 
okolo seba tých, čo uverili v neho, a spojil ich pod správou apoštolov a ich nástup-
cov. Pred odchodom z tohto sveta nechal tomu spoločenstvu – svojej cirkvi – 
príkaz, aby boli jedno ako On je jedno s Otcom, aby svet uveril (Jn 17,21). Založil 
jednu a jedinú cirkev, ale napriek jeho príkazu sa kresťania v priebehu storočí 
pre vlastné slabosti a chyby rozdelili. Táto nejednota je svetu na pohoršenie a na 
škodu hlásaniu Kristovho posolstva. Ekumenizmus prichádza ako snaha veriacich 
v Krista o nápravu a o jednotu. 
 Najbolestnejšie rozdelenie nastalo s východným kresťanstvom v jedená-
stom storočí, keď začali vznikať „pravoslávne cirkvi“. V 16. storočí sa zas uskutočnil 
západný rozkol a utvorili sa „cirkvi reformy“: luteráni, kalvíni a anglikáni. Neskôr 
vznikli rôzne menšie spoločenstvá, napríklad „starí katolíci“ (na konci 19. storočia), 
mnohé protestantské, evanjelické a pentekostálne skupiny a „národné cirkvi“.
Keď sa apoštol Pavol dozvedel, že v kresťanskej komunite v Korinte vznikli hádky 
a rozdelenia, s veľkou rozhodnosťou ich napomenul: „Je azda Kristus rozdelený?“ 
(1 Kor 1,13). 23. januára 2011 to pripomenul pápež Benedikt XVI. a pridal: „Týmito 
slovami apoštol vyhlasuje, že každé rozdelenie v cirkvi je urážkou Krista a súčasne, 
že je to vždy on, jediná Hlava a Pán, v ktorom môžeme opäť nájsť svoju jednotu... 
Je preto stále aktuálna výzva evanjelia: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo“ (Mt 4,17).

	 Kresťania	vo	svete
 Počet kresťanov na svete, čiže tých, ktorí veria v Ježiša Krista a v Troj-

jediného Boha, je okolo dvoch 
miliárd, to je asi tridsať per-
cent všetkých obyvateľov 
našej planéty. Katolíkov je 
jedna miliarda 170 miliónov 
(17,4 % ľudstva). Ekume-
nická rada cirkví združuje asi 
400 miliónov kresťanov, ktorí 
patria k 340 spoločenstvám. 
Okrem toho jestvujú ešte iné 
kresťanské spoločenstvá. Na 
Slovensku sme navyknutí 
používať konkrétne názvy:

´



 Cirkev	ako	jedno	telo,	
Cirkev	ako	Kristova	nevesta
 Cirkev je v úzkom spojení 
s Kristom. Dokonca je s ním nie-
len v spojení - zhromaždená okolo 
neho, ale je zjednotená v ňom 
- v jeho tele (porov. KKC 789). 
O tomto zjednotení Ježiš Kristus 
povedal: „Ostaňte vo mne a ja os-
tanem vo vás... Ja som vinič, vy 
ste ratolesti“ (Jn 15, 4-5). Na inom 
mieste zase hovorí: „Kto je moje 
telo a pije moju krv, ostáva vo mne 
a ja v ňom“ (Jn 6, 56). 
 Svätý Pavol hovorí o jednom tele, ktoré má množstvo údov. Každý tento úd 
má svoju vlastnú úlohu, poslanie, každý je iný, originálny a nenahraditeľný. 
 Sú vo vzájomnom spojení - ak trpí jeden úd, trpia spolu všetky, ak chvália 
jeden, chvália všetky (porov. 1 Kor 12). Táto jednota víťazí nad každým ľudským 
rozdelením. Obraz tela pomáha vysvetliť jednotu v rôznosti, ktorá sa v Cirkvi 
nachádza.
 Ďalším silným obrazom na vysvetlenie tajomstva Cirkvi je Cirkev ako Kris-
tova nevesta. Písmo o manželstve hovorí ako o absolútnej jednote - budú dvaja 
jedným telom. Svätý Pavol vysvetľuje vzťah medzi mužom a ženou vzťahom medzi 
Kristom a Cirkvou.
 Muži majú milovať svoje manželky tak, ako Kristus miluje Cirkev. On za ňu 
zomiera. A manželky sa majú tak podriaďovať mužom, ako sa podriaďuje Cirkev 
Kristovi (porov. Ef, 22-33).

	 Muž,	žena	a	Cirkev
 Túto náuku nepochopíme, ak budeme vnímať muža a ženu ako dve 
rozdielne, izolované a individuálne bytosti. Prečo by mal muž milovať cudzinku a 
prečo by sa žena mala podriadiť cudzincovi? Ak sa však na muža a ženu budeme 
pozerať ako na jedno telo, ktoré je nerozdeliteľné, môžeme sa priblížiť k porozume-
niu tohto tajomstva. Ani Cirkev, ani Krista nepochopíme, ak ich oddelíme. Pocho-
penie je len v ich vzájomnom spojení.
 Jedným z ďalších obrazov je Cirkev, ktorá je chrám Ducha Svätého. Duch 
je ten, ktorý spája všetky údy navzájom a prepája ich s Hlavou. Duch je „princíp 
(základ) každej životnej a vskutku spásonosnej činnosti vo všetkých častiach tela“ 
(KKC 798).

http://vitaz.rimkat.sk/index.php?a=article-spektrum&id=1484
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 Neexistuje kresťan bez cirkvi, kresťan putujúci osamotene. Veď sám Ježiš 
sa včlenil medzi svoj putujúci ľud - konštatoval pápež František v homílii pri rannej 
omši v kaplnke Domu sv. Marty. Vychádzajúc z prvého liturgického čítania 
(Sk 13,13-25) poukázal na to, že apoštoli nezačínali svoje hlásanie od Ježiša, ale 
od dejín ľudu. Ježiš je bez týchto dejín nepochopiteľný, pretože On je cieľom týchto 
dejín a tieto dejiny spejú k Nemu. Nie je teda zrozumiteľný ani kresťan stojaci mimo 
Božieho ľudu. Kresťan nie je monádou, ale patrí k ľudu, k cirkvi. Kresťan bez cirkvi 
je čistá idea, nie realita.
 Osamotený kresťan je nezrozumiteľný, rovnako ako je nezrozumiteľný 
osamotený Ježiš Kristus. Ježiš Kristus nespadol z neba ako nejaký hrdina, ktorý 
nás prichádza zachrániť. Ježiš Kristus má dejiny. Môžeme povedať, že Boh má 
dejiny, pretože chcel putovať s nami. Ježiš Kristus bez dejín je nezrozumiteľný. 
Kresťan bez dejín, kresťan bez ľudu, kresťan bez cirkvi je nezrozumiteľný. Je to 
laboratórna, umelá vec, ktorá nemôže dať život.
 Boží ľud putuje za prísľubom. Je dôležité v živote pestovať túto dimen-
ziu, totiž dimenziu pamäti. Kresťan je pamätníkom dejín svojho ľudu, pamätníkom 
cesty, ktorou ľud prešiel; je pamätníkom svojej cirkvi. Má na pamäti celú minulosť. 
Potom je tu cieľ, ku ktorému sa tento ľud uberá, teda definitívny prísľub. Ľud sme-
ruje k plnosti, vyvolený ľud má prísľub v budúcnosti a speje k tomuto prísľubu, ku 
splneniu tohto prísľubu. A preto je kresťan v cirkvi mužom či ženou nádeje. Nádeje 
v prísľub, ktorá nie je čakacou lehotou. Nie. Je niečím iným: nádejou, ktorá je 
vpredu a neklame.
 Kresťan hľadiaci späť je človekom pamäti a vždy žiada o milosť pamäti. 
Kresťan hľadiaci vpred ide Božou cestou a obnovuje zmluvu s Bohom. Neustále 
hovorí Pánovi: Áno, chcem prikázania, chcem tvoju vôľu, chcem ťa nasledovať. 
Je človekom zmluvy a zmluva, ktorú všetci každý deň slávime, je liturgia. Je teda 
ženou či mužom eucharistickým.
 Premýšľajme o svojej kresťanskej identite, prospeje nám to. Naša 
kresťanská identita je príslušnosť k ľudu: cirkev. Bez toho nie sme kresťania. 
Krstom sme vstúpili do cirkvi, v ktorej sme sa stali kresťanmi. A preto si navyknime 
prosiť o milosť pamäti, pamäti cesty, ktorú Boží ľud prešiel, a tiež osobnej pamäti, 
teda toho, čo Boh urobil so mnou v mojom živote a ako uviedol na cestu mňa. 

Prosme o milosť nádeje, ktorá nie je optimizmom. Je 
niečím iným. Prosme o milosť každodenného obno-
venia zmluvy s Pánom, ktorý nás povolal. Kiež nám 
Pán daruje tieto tri milosti, ktoré sú také potrebné ku 
kresťanskej identite.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20211

Pápež František: Neexistuje krestan bez cirkvi
Kázanie z Domu sv. Marty
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 Je	potrebné	správne	reagovať
 V apoštolskom vyznaní viery sa modlíme: „Verím v jednu, svätú,  katolícku, 
apoštolskú Cirkev.“ 
 Minimálne raz v týždni vyznávame túto pravdu viery, predsa sa však často 
v diskusiách pri spomienke na Cirkev cítime trochu neisto či nepríjemne. Naša 
neistota môže prameniť aj z toho, že nevieme, ako na otázky o Cirkvi správne 
reagovať. A to nás zneisťuje. Omyly Cirkvi, ktoré sa stále vyťahujú, nás robia nese-
bavedomými kresťanmi. Niekedy sa ocitáme v pozícii, že máme obrániť Cirkev, ale 
nedokážeme to. Sami nevieme, prečo sa Cirkev v niektorých situáciách zachovala 
tak, ako sa zachovala. Máme ju radi, no nevieme zdôvodniť prečo. Chceme sa jej 
zastať, ale cítime sa argumentačne bezmocní. Máme ťažkosti stáť si za svojou 
vierou, a preto debatu často ukončíme vetou: 
„Cirkev teraz nerieš.“
 Takéto správanie sa podobá situácii, keď mužovi kolegovia povedia: 
„Vieš, s tebou nemáme problém, radi by sme ťa zavolali, ale tvoja manželka...“ 
Aby muž situáciu zachránil, odpovie:
 „To neriešte, moja manželka je už raz taká.“ 
 Takýto postoj však zraňuje jeho manželku. Muž sa nedokázal verejne 
zastať tej, ktorú má rád. Ak má svoju manželku skutočne rád, takýto postoj kolegov 
ho zarmúti. Keď neprijímajú jeho manželku, vlastne neprijímajú ani jeho. Veď sú 
jedno telo.
 
 Počúvajme	námietky
 Každý pokrstený je členom Cirkvi a 
vytvára o nej obraz.
 Cirkev je spoločenstvo veriacich, 
ktoré založil Ježiš Kristus. Každý pokrstený 
je členom Cirkvi a vytvára obraz o nej. Ako sa 
teda cítime ako členovia Cirkvi? Uvedomu-
jeme si vôbec, že sme jej členmi? Tešíme 
sa z toho alebo nás to necháva chladnými? 
Ako reagujeme na urážky Cirkvi? Cítime 
sa bezbranní? Nie je nám nepríjemné byť 
členmi spoločenstva, ktoré mnohí kritizujú? 
Alebo nás trápi, že množstvo ľudí si nevie 
nájsť cestu k Bohu pre to, že nevedia prijať 
náuku Cirkvi?  
 Názor Boh áno, Cirkev nie zrejme 
počúvame dosť často. 

 Mnohí tvrdia, že oni by aj verili, len im prekáža Cirkev. Ježiš hlásal predsa 
odpustenie, lásku, porozumenie, prečo Cirkev hlása morálku?  
 A čo jej minulosť? Prečo sa stará do vecí, do ktorých ju nič nie je? A prečo 
mlčí v situáciách, keď sa treba vyjadriť? Tieto námietky nemôžeme len tak jedno-
ducho odbiť. Ak má niekto takýto postoj, je dôležité zastaviť sa a začať ho počúvať. 
Prečo takto zmýšľa? Čo ho k tomu vedie? Tieto názory totiž niečo odhaľujú. 
 Nemáme šancu niekoho presvedčiť, aby prijal, či dokonca miloval Cirkev, 
kým neobjavíme, aký s ňou má problém.

 Obrana	nestačí
 Často sa diskusia pri obrane Cirkvi nesie v rovine apológie, čiže ochraňovať 
Cirkev pred útokmi. Usilujeme sa uviesť na správnu mieru veci, ktoré sa o Cirkvi 
hovoria. A je to potrebné. Apológia však nestačí. Ak chceme zistiť, prečo ľuďom 
Cirkev prekáža, treba začať pozorne počúvať.
 Cirkev totiž tvoria ľudia, ktorí sú omylní a hriešni, preto boli a sú v Cirkvi 
aj chyby. Žiaľ, stáva sa - a nie zriedkavo, že chyby sa vytrhávajú z kontextu a 
nafukujú. Áno, boli križiacke výpravy, inkvizícia, pedofilné škandály a podobne. 
 Často však ani sami diskutujúci presne nevedia, o čo vlastne išlo. Vedia 
len, že to bolo a že to bolo zlé. Napokon, chyby sú aj inde, ale tie sa akosi pre-
hliadajú. Samozrejme, toto neospravedlňuje Cirkev. Ak čo i len jeden človek bol 
Cirkvou nútený k viere, alebo bol odsúdený za to, že neverí, je to zlo. 
 Keď sa takéhoto konania členovia Cirkvi dopustili, treba na zlo poukázať, 
konať pokánie a pokiaľ sa ešte dá, aj ho napraviť. 
A to sa, našťastie, aj deje. Blahoslavený pápež Jána Pavol II. verejne požiadal na 
začiatku jubilejného roku 2000 o odpustenie za krivdy, ktoré vykonali synovia a 
dcéry Cirkvi.

 Čo	je	Cirkev?
 Ak nezažívame spoločenstvo bratov a sestier, nemôžeme tušiť, čo je Cir-
kev.
 Je veľmi zložité presne a zrozumiteľne definovať, čo je Cirkev. Preto sa 
používajú mnohé obrazy, ktoré pomáhajú chápať jednotlivé aspekty bohatstva 
Cirkvi.
 Cirkev je nový Boží ľud, s ktorým Kristus svojou krvou uzavrel zmluvu 
(porov. KKC 781). 
 Tento ľud je jasne odlíšený od všetkých náboženských, národnostných, 
politických či kultúrnych zoskupení v dejinách. Boh nepatrí nijakému národu, ale 
Boh si vyvoľuje svoj ľud:

 • jeho hlavou je Ježiš Kristus,
 • jeho príslušníkom sa človek stáva vierou v Krista a krstom,
 • jeho postavením je dôstojnosť a sloboda Božích detí,
 • jeho zákonom je nové prikázanie milovať tak, ako miloval sám Kristus,
 • jeho poslaním je byť soľou zeme a svetlom sveta,
 • jeho cieľom je Božie kráľovstvo 
       (porov. KKC 782).

V Boha verím, Cirkev 
nepotrebujem

Jozef Vadkerti

6 7


