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Úvod

Aktuálny zborník vedecko-výskumných prác doktorandov RKCMBF 
UK je výsledkom historicky prvej doktorandskej konferencie, ktorá sa ko-
nala na pôde fakulty 18. apríla 2018. Jej primárnym cieľom bolo metodo-
logicky presvedčivo spracovať a prezentovať parciálne témy licenciátskych 
a doktorandských prác vybranej desiatky doktorandov na našej fakulte. Se-
kundárnym, nemenej dôležitým, cieľom danej konferencie bolo nadobúdanie 
prezentačných a argumentačných schopností doktorandov v diskusii medzi 
sebou a s pedagógmi. 

Publikačne spracované témy z konferencie, ktoré prešli recenzným kona-
ním, tvoria obsah tohto zborníka a prezentujú odbornej verejnosti viacero 
oblastí, ktoré sú predmetom skúmania a odborného zamerania doktorandov. 
Obsah tohto zväzku a zameranie jednotlivých príspevkov odráža orientáciu 
katedier na dve základné oblasti výskumu, ktorými sú biblicko-historické 
a eticko-teologické vedy. Tieto hlavné okruhy sa odrážajú v napise zborní-
ka Varia historia a moralia. Daná orientácia sa odráža aj v radení príspevkov 
do obsahovej štruktúry zborníka.

Odborné a vedecko-výskumné spracovanie jednotlivých tém a oblastí, 
poukazuje zároveň na interdisciplinaritu jednotlivých vedných odborov, čo 
reflektuje aj aktuálne smerovanie vedy nielen v uvedených základných oblas-
tiach výskumu. 

Prvá časť príspevkov odráža výskum biblicky a historicky zameraných 
prác, respektíve prác interpretujúcich staroveké dokumenty alebo historické 
procesy (A. Alexyová, I. Ružička, V. Pétiová, T. Huďa). Druhou oblasťou 
výskumu na RKCMBF UK sú eticko-teologické vedy a vedecko-výskumné 
výsledky predstavujú eticky zamerané práce autorov P. Mikulu, J. Vigľaša, 
P. Šantavého a skôr pastoračne-teologicky orientované práce J. Možiešika, 
A. Nemesa a M. Pinkasa.

Autori, recenzenti a zostavovateľ zborníka si kladú za cieľ prezentovať 
domácej odbornej komunite niektoré z aktuálne riešených vedeckých úloh, 
ktoré odrážajú nielen aktuálne vedecko-pedagogické smerovanie fakulty, ale 
aj vedecký potenciál tvorivých pracovníkov a doktorandov RKCMBF UK.

V Bratislave 15. 10. 2018
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, S.S.L. PhD.

editor zborníka
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Vybrané časti naratívnej analýzy textu  
Nm 13–14

Adriana Alexyová

Abstrakt
Článok ponúka vybrané časti naratívnej analýzy textu Nm 13–14. Metodo-
logicky sa pridŕža úvodu do analýzy hebrejských narácií, ktorý vypracoval J.-
L. Ska pre študentov doktorandského štúdia. V rámci vzdialeného kontextu 
umiestňuje text do stredu druhej časti Knihy Numeri (10,11–21,35), do peri-
kopy o Kadeši (13,1–20,13), a v rámci blízkeho kontextu predstavuje izraelský 
ľud, ktorý dorazil k južným hraniciam Zasľúbenej zeme. Text sa začína úvod-
nou formulou Božieho príkazu (13,1) a končí geografickým údajom (14,45). 
Po vymedzení častí narácie podľa modelu antickej drámy autorka určuje čas 
narácie 78 veršov a čas v narácii najmenej 42 dní. Po usporiadaní udalostí 
v sujete, uvedení medzier, inklúzie a návrhu koncentrickej štruktúry rozdeľuje 
naráciu na dva čiastkové deje. No keďže dej je jednotný, hovorí o jednom deji. 
Jeho rozličné momenty rozoberá podľa vnútornej kompozície antickej drámy. 
Súčasný čitateľ z textu vyťaží poznanie, že Boh okrem toho, že je spravodlivý 
a ochotný odpúšťať, je aj verný svojim prisľúbeniam a dary dáva nie pre schop-
nosti človeka, ale pre svoju vernosť. Toto poznanie vyháňa strach. Jediné, čoho 
by sa človek mal báť, je vzdialiť sa od neho.

Kľúčové slová
 Kniha Numeri, príbeh o zvedoch, Zasľúbená zem, dejiny Izraela, Kadeš, vzbu-
ry na púšti

Úvod

Naratívna analýza je jednou z relatívne mladších metód skúmania Svätého 
písma, ktorá sa rozvinula najmä v 80-tych rokoch 20. stor. a na jeho konci už 
bola zaužívaná. Dokument Interpretácia Biblie v Cirkvi ju charakterizuje ako 
metódu porozumenia a sprostredkovania biblického odkazu, ktorého forma vo Svätom 
písme zodpovedá rozprávaniu, svedectvu a základnému spôsobu komunikácie medzi 
ľuďmi. Naratívna analýza skúma aj spôsob, ako sa príbeh rozpráva, aby vtiahol 
aj čitateľa do sveta rozprávania textu... a do jeho systému hodnôt. ... Trvá na potre-
be jednak „vyrozprávať spásu“ („informatívny“ aspekt biblického príbehu) a jednak 
„rozprávať s ohľadom na spásu“ („performatívny“ aspekt). ... Pomáha zjednodušiť 
zložitý prechod od významu textu v jeho historickom kontexte... k zmyslu, aký má 
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Interpretácia paradoxu v Liste Diognétovi

Ivan Ružička

Abstrakt
Štúdium antického Listu Diognétovi poskytuje teologické podklady k téme 
kresťanského svedectva chápaného ako stretnutie medzi Bohom a človekom, 
ktorému sa Boh zjavuje. Jednota týchto protikladov – svätosti a ľudskosti, 
transcendencie a imanencie, vzdialenosti a blízkosti, realizovaných v ich vzá-
jomnej účasti, nás privádza k téme ako paradox. Dialóg s vybraným textom sa 
prezentuje v troch na seba nadväzujúcich častiach, z ktorých prvá približuje 
historický kontext a dôvod vzniku textu a ponúka jeho základný rozbor. Dru-
há časť sa venuje lexikálnemu významu a forme vyjadrenia paradoxu. Napo-
kon tretia časť ozrejmí teologické posolstvo tohto patristického textu a jeho 
prepojenie na súčasnosť. Paradox v svedectve kresťanov sa rozoberá v histo-
ricko-kritickej perspektíve ako vyjadrenie logické, jazykové, ale najmä reálne, 
teda ako skutočnosť, v ktorej život kresťanov odzrkadľuje novosť evanjelia. 
Vnímanie vzťahu medzi človekom a Bohom, medzi prirodzenosťou a nadpri-
rodzenosťou, v prostredí patristickej doby, z ktorej čerpala i koncilová obno-
va, plne reflektuje spôsob Božieho konania, ktoré vrcholí vo vtelení Božieho 
slova. Stálym, paradoxným sprítomnením Slova, ktoré sa stalo telom, zostáva 
komunita veriacich, žitá svätosť laikov. 

Kľúčové slová
svedectvo, paradox, vtelenie

1. Historický vhľad a štruktúra Listu Diognétovi

Dôležitý význam prvých storočí Cirkvi je určený i rozhodujúcim časom, 
keď sa Dobrá zvesť stretala s vtedajším svetom. Vzájomná komunikácia a stret 
sa neuskutočnil prispôsobením či uspôsobením starých pohanských spôsobov 
života, ale spočíval v novosti, odhalenej Božím slovom. Túžba kresťanov ako 
i príkaz podeliť sa o novú radosť a novú nádej kráčali ruka v ruke s dospieva-
ním identity a sebauvedomením cirkevného spoločenstva. Takáto konfrontá-
cia mala veľký význam aj uprostred gréckeho sveta, na ktorý sa sústreďuje naša 
štúdia, v ktorom konfrontácia evanjelia s pohanskou filozofiou a spôsobom 
života nadobudla osobitný výraz. 

List Diognétovi našiel náhodou jeden mladý latinský klerik, Tommaso 
d’Arezzo1, ktorý prišiel do Konštantínopolu, aby sa zdokonalil v gréčtine. 
Tento list, zabudnutý na pulte obchodníka s rybami, úplne nepovšimnutý 
starými kresťanskými spisovateľmi, sa však v modernej dobe stal predmetom 
mnohých vydaní a štú

dií, v ktorých sa živo diskutuje o jeho charaktere, dátume jeho vzniku, 
o jeho pôvode, aj o samotnom autorovi, no najmä o obsiahnutom posolstve.

Originál textu pochádza z jediného rukopisu, ktorý však nanešťastie zhorel 
počas požiaru Štrasburskej mestskej knižnice počas francúzsko-pruskej vojny 
v r. 1870. Autenticitu textu dokazuje fakt, že sa zachovali tri kópie rukopi-
su. Jednu zhotovil pravdepodobne Bernard Haus v roku 1579, druhú Henri 
Estiene a tretiu J. Beurer niekedy medzi rokmi 1586 až 1592. Pre nasledovné 
štúdie mali veľký význam aj zbierky Eduarda Cunitza a Eduarda Reussa, ktorí 
pripravili prvé ako i druhé vydanie diela o Justusovi, ktoré vlastnil Johann Carl 
Theodor von Otto.2 

Originalita textu priťahovala početných učencov, ktorí sa snažili uchopiť 
tajomstvá tohto spisu z rôznych uhlov pohľadu. Pre nás však zostáva dôleži-
tým textom najmä z pohľadu teológie, ako i vzhľadom na štruktúru, literárny 
žáner a posolstvo, ktorým osvetľuje realitu a originálne zobrazenie tajomného 
života kresťanov a ich historicko-spasiteľnú úlohu. Skúsenosti prvých kresťa-
nov vo vzťahu k prostrediu, v ktorom žili, a s prihliadnutím na pohanský svet, 
ktorému bol spis určený, sú na základe antinomickej štruktúry vnímané ako 
paradox. 

1.1. Obsah a štruktúra Listu Diognétovi

Adresátom listu je veľmi šľachetný Diognét3,ktorý je predstavený ako bádateľ 
so záujmom odhaliť tajomstvo života kresťanov. Autor spisu preto zachytáva 
sériou paradoxných vyjadrení životné okolnosti, postavenie, ako aj náboženský 
život kresťanov.4 Opisuje ich obdivuhodný a vskutku paradoxný stav duchovného 
občianstva.5

1 Porov. MERCATI, G. Da incunaboli e codici, in Miscelana bibliografica in memoria di 
don Tommaso Acurti, a cura di DONATI, L. in Storia e Letteratura, 15 (1947), s. 7-8.

2 Porov. „List Diognetovi“ Sources Chrétiennes, Edizione Italiana, vol. 4, Introduzione, 
edizione critica e commento MARROU, H. I. tr. ARTIOLI, M. B. Edizione San 
Clemente, Roma/ Edizione Studio Domenicano, Bologna, 2008, s. 13-16; NORELLI, E. 
A Diogneto, Introduzione, traduzione e note, Edizioni Paoline, Milano 1991,  
s. 11-16.

3 I, 1; κράτιστε Διόγνητε.
4 I, 1; θεοσἐβειαν τῶν Χριστιανῶν μαθεῖν.
5 V, 5 θαυμαστὴν καὶ ὁμολογουμένως παράδοξον ἐνδείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἐαυτῶν 

πολιτείας.
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INTERPRETATION OF THE PARADOX IN THE LETTER 

TO DIOGNETUS

Summary 
The study of the Letter to Diognetus proposes a theological base for the topic of 

Christian testimony, understood as a meeting between God and a human to 

whom God appears. Unity of these contrasts – holiness and humaneness, tran-

scendence and immanence, distance and closeness, performed in their mutual 

presence, leads us to the topic of paradox. The dialogue with selected texts is 

presented in three relating parts, out of which the first disserts upon the histo-

rical context and reason of the text’s origin and it offers its basic analysis. The 

second part is dedicated to the lexical meaning and form of expression of the 

paradox. At last, the third part shall clarify us the theological message of a pat-

ristic text and its reference to the present times. The analysis of the paradox 

in Christian testimony is offered within historical and critical perspective as 

an expression that is logical, linguistic and in particular real, i.e. as a reality in 

which the lives of Christians reflect recentness of the Gospel. Perception of the 

relation between a human and God, between naturalness and supernaturalness, 

within a patristic era which served as a theological basis of the Second Vatican 

Council renewal, reflects the means of God’s acting which heightens into keno-

sis of God’s Word. The community of believers, the lived holiness of laymen, 

is being kept by means of continuous paradoxical retirement of the Word.

Keywords 
Testimony, Paradox, Kenosis
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Historický vývoj procesov kanonizácie 
od počiatkov Cirkvi po pontifikát 
Benedikta XVI.

Veronika Pétiová

Abstrakt
Procesy, ktorými Cirkev dnes nadobúda morálnu istotu o kanonizovanej svä-

tosti, nemali vždy takú štruktúru ako dnes. V priebehu dejín sa menil spôsob, 

ako Cirkev rozlišovala kanonizovanú svätosť, a tento rozvoj môžeme rozde-

liť do piatich etáp. Tento príspevok má za cieľ zmapovať, ako sa menil proces 

kanonizácie v priebehu storočí v jednotlivých etapách vývoja kanonizačného 

práva, až kým nadobudol podobu dnešného procesného konania upravené-

ho mimokódexovými normami kanonického práva. Taktiež chceme poukázať 

nato, že najnovšie legislatívne zmeny nie sú niečím neobvyklým, ale ide skôr 

o prirodzené vyústenie vývoja kanonizačných procesov, s ktorým sme sa stretli 

už viackrát v dejinách Cirkvi. 

Kľúčové slová
kanonizačné procesy, história kanonizácii, svätosť, beatifikácia 

Pontifikát pápeža Františka priniesol do kanonizačných procesov zmenu 
v podobe tretej cesty, ktorou sa môže vydať procesno-právne skúmanie, a to 
obetu života z lásky. Táto legislatívna zmena nie je niečím novým, resp. jedi-
nečným, ale ide skôr o prirodzené vyústenie vývoja kanonizačných procesov, 
s ktorým sme sa stretli už viackrát v dejinách Cirkvi a ktoré sa momentálne 
nachádza v tej fázy vývoja, do ktorej bolo potrebné pridať titul obety života 
z lásky.

V tomto príspevku by sme chceli poukázať na vývoj procesu, ktorým Cir-
kev rozlišovala, ktorí z jej zosnulých členov majú byť vyzdvihnutí na oltár 
svätosti v priebehu storočí, a tiež aj na skutočnosti, ktoré predchádzali a pod-
nietili pridanie tretieho titulu možného kanonizačného procesu. 

Prvá etapa – od počiatkov Cirkvi do vydania Milánskeho ediktu

Spôsob, akým Cirkev povyšovala niektorých svojich zosnulých členov 
na oltár svätosti, nebol vždy v dejinách v takej podobe, ako ho poznáme dnes, 
a to v podobe procesno-právneho skúmania upraveného mimokódexovými 
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Svätá stolica, ruská misia a vojenské 
duchovenstvo Slovenskej armády 
na východnom fronte

Tomáš Huďa

Abstrakt 
Svätá Stolica sa po revolúcii v Rusku v roku 1917 a následne po masívnej atei-
zácii usilovala o zachovanie katolíckych štruktúr a o obnovenie duchovného 
a cirkevného života v katolíckom duchu. Zriadením Pápežského ruského ko-
légia (Russicum) v roku 1929 začala vychovávať kňazov pre tzv. ruskú misiu, 
ktorí boli ochotní odísť na územie ZSSR, aby tam mohli pastoračne pôsobiť 
a obnoviť cirkevnú štruktúru. Viacerí odchovanci Russica sa v období 2. sve-
tovej vojny pokúsili prekročiť hranice ZSSR, avšak z dôvodu silných ateizač-
ných snáh v krajine sa im nepodarilo naplno realizovať ruskú misiu. Prakticky 
všetci boli odhalení. Mnohí skončili v táboroch nútených prác, niektorí z nich 
dokonca hrdinsky položili životy za Krista. Informácie o ich pôsobení však 
boli nedostačujúce. Preto katolícki vojenskí duchovní pôsobiaci na východ-
nom fronte boli poverení úlohami, pomocou ktorých poskytovali relevantné 
informácie o náboženskom, cirkevnom a politickom živote v ZSSR, prípadne 
aby informovali Svätú Stolicu o osudoch kňazov pôsobiacich v ruskej misii. 
Tento informačný kanál medzi ZSSR, Slovenskom a Vatikánom zabezpečo-
val vikár brannej moci Mons. Michal Buzalka prostredníctvom vojenských du-
chovných pôsobiacich v poli. Bol jediným zdrojom informácií o náboženskej 
situácii v ZSSR. 

Kľúčové slová
Russicum, ruská misia, vojenský duchovný, východný front, Svätá Stolica

1. Vojenské duchovenstvo na východnom fronte

Dňa 22. júna 1941 Slovensko vstúpilo do stavu brannej pohotovosti 
a po boku nemeckej armády vstúpilo do ťaženia proti Sovietskemu zväzu. 
Slovenská armáda tak bola v zahraničí zatiahnutá do priamych bojov a úze-
mie Slovenska sa tak neraz stávalo zápolím. Ťaženia proti Sovietskemu zvä-
zu sa od 24. júna 1941 zúčastnila najprv Rýchla skupina o sile dvojtisícovej 
jednotky podliehajúcej nemeckému veleniu 17. armády. Dňa 7. júla 1941 sa 
Rýchla skupina pretransformovala na Rýchlu brigádu a bola súčasťou druhého 
sledu, keď postupovala tesne za nemeckým frontom. Súčasne sa začiatkom 

júla na územie dnešnej západnej Ukrajiny presunulo takmer 50 tisíc, prevažne 
záložných slovenských vojakov sformovaných v Armádnej skupine (dve pešie 
divízie a podriadené jednotky).1 Medzníkom v dejinách Slovenskej armády 
na východnom fronte bola tragická bitka pri Lipovci, v ktorej bojovala sloven-
ská Rýchla brigáda proti vojskám Červenej armády. Slovenskej brigáde sa po-
darilo obsadiť Lipovec, ale taktickou chybou veliteľa brigády Rudolfa Pilfouska 
Rýchla brigáda pri ďalšom postupe narazila na 15-tisícovú divíziu červenoar-
mejcov. Pri Lipovci zahynulo viac než sedemdesiat slovenských vojakov a ďal-
ších takmer dvadsať padlo do zajatia Červenej armády. Na druhý deň po tejto 
tragédii dňa 23. júla 1941 o 18:00 hod. vydal minister Národnej obrany generál 
Ferdinand Čatloš rozkaz na reorganizáciu poľnej armády.2 Hlavnou zložkou 
sa stala Rýchla divízia a zo zvyškov prezenčného a mobilizovaného mužstva 
dal vytvoriť Zaisťovaciu divíziu. Zostávajúcich takmer 35 tisíc vojakov z dvoch 
peších divízií druhého sledu bolo odoslaných na Slovensko.3

Skutočnou údernou silou boli teda dve divízie: Rýchla (RD) a Zaisťovacia 
divízia (ZD). Čo sa týka tabuľkových systematizačných miest, za zvyčajných 
podmienok v RD pôsobil prednosta duchovnej správy priamo na veliteľstve 
RD (napr. Jozef Mitošinka), kapláni na peších plukoch 20 a 21, delostre-
leckom pluku 11 (napr. Franteišek Lepp), v poľnej nemocnici 11 (Rudolf 
Dilong), v divíznej zdravotnej rote a po reorganizácii na 1. pešiu divíziu 
ešte na prezvednom oddiele 5 a v leteckej skupine „Lisický“ (napr. Rudolf 
Dilong). V ZD boli vytvorené tieto tabuľkové miesta: prednosta duchovnej 
služby na veliteľstve ZD, kapláni na peších plukoch 101 a 102 (napr. Domi-
nik Bartosziewicz), delostrelecký pluk 31, JPO 1, poľná nemocnica 1 a di-
vízna zdravotná rota (napr. Gregor Lexmann). Aj v nich pôsobila vojenská 
duchovná služba tvorená tak dôstojníkmi duchovnej služby v činnej službe 
ako aj v zálohe. Povolávanie týchto duchovných – záložníkov do brannej 
moci nebolo vždy ľahké a „bezbolestné“. Väčšina z nich totiž mala svoje 
civilné farnosti alebo pôsobili v kláštoroch. Z takého postupovania neboli 
nadšené ani biskupské úrady, ktoré často protestovali proti povolávaniu ak-
tívnych záloh.

2. Svätá Stolica a ruský apoštolát

Pred boľševickou revolúciou v roku 1917 bolo na území vtedajšieho cár-
skeho Ruska sedem katolíckych biskupstiev s metropolitným sídlom v Mohi-

1 Porov. LACKO, M. Denník príslušníka Rýchlej divízie Adolfa Papana z východného 
frontu (júl 1941 – máj 1942). In: Pamäť národa, r. XI, 3P2015, s. 59.

2 VHA Bratislava, fond Rýchla divízia – velitelství (dôverné), škatuľa č. 7. Válečný denník 
1. divízie 22.6.-15.8.1941. Operačný rozkaz č. 7. z 25.7. 1941. 

3 Porov. LACKO, M. Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 
1942-1943. Bratislava: UPN, 2007, s. 63.
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THE HOLY SEE, RUSSIAN MISSION AND MILITARY 
CLERGY OF THE SLOVAK ARMY ON THE EASTERN 
FRONT

Summary 
After the Revolution in Russia in 1917 and following massive atheism, the 
Holy See tried to preserve Catholic structures and restore Catholic spiritu-
al and church life. The Pontifical Russian Collegium (Russicum), established 
in 1929, began to raise priests for the russian mission who were willing to lea-
ve for the USSR to be able to act pastorally and restore the church structure. 
Several alumni of Russicum attempted to cross the USSR during World War 
II, but due to their strong attentional attempts in the country they failed to 
implement fully the Russian mission. Practically everyone was revealed. Ma-
ny ended up in forced labour camps, some of them even heroically laid down 
their lives for Christ. However, their information were insufficient. Therefo-
re Catholic military chaplains operating on the Eastern Front were tasked with 
providing relevant information on religious, ecclesiastical and political life in 
the USSR, or informing the Holy See of the fate of the priests operating in the 
Russian mission. This information channel between the USSR, Slovakia and 
Vatican was provided by Msgr. Michal Buzalka through military priests wor-
king in the field. It was the only source of information on the religious situa-
tion in the USSR.

Keywords
Russicum, Russian mission, Military priest, Eastern front, Holy See
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Ako obnoviť výpovednosť  
prirodzeného zákona

Pavol Mikula

Abstrakt
V kontexte komplexných otázok modernej a postmodernej spoločnosti, hlav-
ne z dôvodu urýchľovania zmien na poli vedeckého a technického pokroku, 
nadobúda otázka prirodzeného zákona stále väčší význam. Človek dosiahol 
väčšiu moc nad rôznymi procesmi v sebe i mimo seba a nie vždy je schopný 
aj zodpovedne s ňou nakladať. Stále naliehavejšou úlohou je preto prehĺbenie 
porozumenia morálnych princípov, ktoré sú schopné človeka viesť a ukazo-
vať mu správnu cestu zodpovednosti. Je však teoretická štruktúra prirodzeného 
zákona odolná voči rôznym námietkam a je dostatočne presvedčivá? Je nevy-
hnutné prejsť cez obnovené uvažovanie nad najzákladnejšími pojmami morál-
nej teórie, ktoré opisujú samotnú antropologickú štruktúru človeka. Zároveň, 
obnovené premyslenie antropologickej štruktúry nemôže ignorovať kritiku fe-
nomenológie, zvlášť podmienku praktickej mediácie subjektu. Toto oživenie 
porozumenia ľudskej skúsenosti a tiež štruktúry zákona by malo vychádzať 
z biblického pojmu zákona a z dynamiky vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom. 

Kľúčové slová
zákon, prirodzenosť, kultúra, viera, fenomenológia 

V kontexte komplexných otázok modernej a postmodernej spoločnosti 
nadobúda otázka prirodzeného zákona stále väčší význam. Sme svedkami stá-
le rýchlejších zmien na poli vedeckého a hlavne technického pokroku. Prístup 
k stále sofistikovanejším technológiám pre široké masy ľudí spôsobuje rýchle 
zmeny v podmienkach života a aj v spôsoboch správania ľudí. Vplyv techno-
lógii vedie rýchlo aj k zmene celkového spoločenského prostredia. Zmeny sú 
často rýchlejšie než schopnosť človeka ich vedome reflektovať a zodpoved-
ne spracovať.1 Nové technológie otvorili rozsiahle možnosti pretvárať a za-
sahovať do prírodného prostredia, v ktorom človek žije, tiež do globálne-
ho spoločenského prostredia celej ľudskej rodiny, či radikálnejšie zasahovať 
do procesov ľudského tela a ľudského života. Človek tým získal väčšiu moc 
nad rôznymi procesmi v sebe i mimo seba a nie vždy sa ukazuje schopný aj 
zodpovedne s ňou nakladať. Stále naliehavejšou úlohou je preto prehĺbenie 

1 CHIODI, M. Teologia morale fondamentale. Brescia: Queriniana, 2014, s. 82-83.
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HOW TO RENEW THE EFFICIENCY OF NATURAL LAW

Summary
In the context of complex issues of modern and postmodern society, especially 

because of the acceleration of changes in the field of scientific and technologi-

cal progress, the issue of natural law is becoming increasingly important. Man 

has gained more power over different processes in himself and beyond him-

self, and he is not always able to handle it responsibly. An increasingly urgent 

task is therefore to deepen understanding of the moral principles that can lead 

him and demonstrate the right way of responsibility. Is the theoretical struc-

ture of natural law resilient to various objections and is it sufficiently convin-

cing, though? It is necessary to go through a renewed reflection on the most 

basic concepts of moral theory that describe the anthropological structure of 

man. At the same time, the renewed reflection of the anthropological structu-

re must not ignore the criticism of phenomenology, especially the condition 

of the practical mediation of the subject. This revival of understanding of hu-

man experience as well as of the structure of the law should be based on the 

biblical concept of law and on the dynamics of the relationship between God 

and his people.
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Základné etické aspekty povinnej 
vakcinácie

Ján Viglaš

Abstrakt
Očkovanie je v medicíne považované za jeden z jej najvýznamnejších úspechov 

v boji proti epidémiám a zostáva najúčinnejšou prevenciou pred ich návratom. 

Napriek tomu sa v mnohých vyspelých krajinách rozšírili antivakcinačné akti-

vity až do tej miery, že sa narušila kolektívna imunita. Hoci odporcovia očko-

vania vznášajú viacero argumentov právneho aj etického charakteru, morálna 

a sociálna náuka Katolíckej cirkvi na základe svojej bohatej tradície poskytuje 

dostatočne silné argumenty na podporu zachovania plošného očkovania. Rov-

nako neobstojí ani náboženský argument výhrady vo svedomí na odmietnutie 

vakcín, ktoré boli vyvinuté a vyrobené s použitím buniek z tkanív umelo potra-

tených plodov. Povinná vakcinácia tak zostáva nielen prejavom zodpovednosti 

za spoločné dobro, ale aj spoločenskou i morálnou povinnosťou.

Kľúčové slová
vakcinácia, spoločné dobro, solidarita, výhrada vo svedomí, abort, bunkové lí-

nie

Úvod

Objav princípu očkovania a jeho plošné zavedenie v spoločnosti pred-
stavuje v medicíne jeden z jej najväčších historických úspechov vzhľadom 
na zníženie úmrtnosti a trvalých následkov spôsobených chorobami, ktoré 
po celé stáročia decimovali ľudstvo. Najmä mladšia a stredná generácia si 
dnes užíva benefit minimálneho rizika možnosti ochorenia na také infekč-
né a vysokonákazlivé choroby ako tetanus, osýpky, rubeola, mumps, záškrt, 
čierny kašeľ, tuberkulóza a podobne, a to nielen vo vyspelých krajinách, ale 
aj v čoraz väčšom počte rozvojových krajín. Zachránené životy sa odhadujú 
na desiatky až stovky miliónov. Napríklad len očkovanie proti osýpkam podľa 
odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zabránilo medzi rokmi 
2000 – 2016 viac ako dvadsiatim miliónom možných úmrtí.1 Zatiaľ jedinou 
chorobou, ktorú sa podarilo eradikovať vďaka vakcinácii, sú pravé kiahne (va-

1 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Measles [online] [cit. 10.04.2018]. Dostupné 
na internete: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles 

mailto:pmikula@ba.ecclesia.sk
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
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BASIC ETHICAL ASPECTS OF MANDATORY 
VACCINATION

Summary
Vaccination is considered to be one of the greatest historical achievements of 
medicine in its fight against epidemics and remains the most effective form of 
prevention against their recurrence. Antivaccination activities, however, succe-
eded in decrease of herd immunity. Despite many juridical and ethical argu-
ments against vaccination, moral and social teaching of the Catholic Church 
offers strong arguments in support of mandatory vaccination. Neither the ar-
gument of consientious objection against abortion excuses refusal to use vac-
cines originally derived from fetal tissues obtained from abortions. Mandatory 
vaccination is display of responsibility for the common good and remains a so-
cial and moral duty.
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Cell strains

Adresa
ThLic. Ján Viglaš, 
RKCMBF UK, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 
Banská 28, 976 32 Badín, 
jan.viglas@frcth.uniba.sk

Niektoré výzvy informačnej spoločnosti 
v oblasti morálnej teológie

Peter Šantavý

Abstrakt 
Rodiaca sa informačná spoločnosť v kontexte postmoderny je sprevádzaná 
paradigmatickou zmenou, ktorá sa okrem iného dotýka hodnôt a aplikácie 
základných morálnych princípov. Príspevok sa snaží poukázať na niektoré mo-
rálne dopady a výzvy, ktoré informačná spoločnosť a moderné informačné 
i komunikačné prostriedky prinášajú do dnešného sveta.

Kľúčové slová
virtuálny svet, whistleblowing, sledovanie, informačná kriminalita, kyberne-
tické vedenie vojny, umelá inteligencia, morálna teológia, princípy a hodnoty

1. Informačná spoločnosť a postmoderna

Schopnosť komunikovať, spoznávať, spracovávať, uchovávať a odovzdávať 
informácie patrí k podstatným prejavom ľudského bytia a jeho inteligencie. 
V horizonte rozvoja ľudskej civilizácie tak postupne vznikajú technológie, po-
mocou ktorých sa človek snaží realizovať komunikáciu a uchovávanie i odo-
vzdávanie informácií – od najjednoduchších nástenných malieb a dymových, či 
zvukových signálov1 sa postupne rozvíjajú a stávajú sofistikovanejšími i metódy 
a prostriedky uchovávania i šírenia informácií, k čomu sa následne pridávajú 
aj snahy o spracovanie, klasifikáciu, ochranu a rôznorodé triedenie informácií.

1.1. Informačné a komunikačné technológie ako prostriedok

Nutnou podmienkou pre tento proces je rozvoj prostriedkov informač-
ných a komunikačných technológií, ktoré sú ovocím technologického i spo-
ločenského rozvoja sveta.

V nadväznosti na rozvoj kníhtlače, následnú priemyselnú revolúciu a ve-
decký i technologický rozvoj na sklonku 19. a začiatkom 20. storočia2 sa rapíd-

1 MILLER, D. Cave art: an early example of information processing, MD Comput 1999. Jan-
Feb;16(1):56-9. USA.

2 Hovoríme o tzv. Druhej a Tretej priemyselnej revolúcii. Druhá priemyselná 
revolúcia spadá do obdobia druhej polovice 19. storočia až po 1. svetovú vojnu. 
V tomto čase sa masívnym spôsobom rozrastá priemyselná výroba a prichádza 

mailto:jan.viglas@frcth.uniba.sk
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Katechumenátny model ako východisko 
katechizácie

Jozef Možiešik

Abstrakt
Všeobecné direktórium pre katechizáciu požaduje, aby sa katechumenátna 
formácia stala vzorom ostatných foriem katechézy, ich inšpiráciou v cieľoch 
a dynamizme a obohatením hlavnými prvkami. Príspevok približuje vývoj té-
my katechumenátu ako vzoru každej katechézy. Analyzuje ciele, dynamizmus 
a vybrané prvky katechumenátnej formácie vzhľadom na ich inšpiračnú hod-
notu pre dnešnú katechézu. Na ich podklade charakterizuje katechumenátny 
model dnešnej katechézy s dôrazom na formáciu k identite služobníka, učení-
ka, syna a svedka.

Kľúčové slová
katechumenátny model, katechéza, iniciácia, identita

Úvod

Stávanie sa kresťanom je proces, ktorý „sa už od čias apoštolov uskutočňuje 
postupným napredovaním a uvádzaním do kresťanského života […]. Vždy 
však obsahuje niektoré základné prvky: ohlasovanie slova, prijatie evanjelia, 
ktoré vedie k obráteniu, vyznanie viery, krst, vyliatie Ducha Svätého a pri-
stúpenie k eucharistickému prijímaniu.“1 V priebehu dejín sa tento proces 
uskutočňoval rôznymi spôsobmi, medzi ktorými výsostné miesto zaujíma 
v staroveku rozvinutý a Druhým vatikánskym koncilom znovu obnovený 
katechumenát. 

Výraz katechumenátny model označuje špecifický katechetický model, ktorý 
využíva katechumenát ako sekundárny prameň katechézy. Termín neozna-
čuje jednu z foriem katechézy, ale princípy, ktoré majú ostatné formy inšpi-
rovať.2 

1 Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: SSV, 2013, č. 1229. Ďalej len KKC.
2 KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava: SSV, 

1999, č. 68. Ďalej len VDK.

Východisko pre katechizáciu

Keďže v dejinách vznikla pomerne pestrá paleta foriem katechizácie a for-
mácie, naskytá sa otázka, prečo má byť práve krstný katechumenát východis-
kom pre dnešnú katechézu. Navyše samotný katechumenát je dnes v našich 
podmienkach z kvantitatívneho hľadiska len okrajovou záležitosťou.

Termín východisko, použitý v názve príspevku, predznamenáva prítomnosť 
viacerých uhlov pohľadu. Na katechumenátny model môžeme nazerať ako 
na východiskový bod v chronologickom zmysle. Katechumenát je totiž prvou 
etapou katechézy dospelých, ktorú „treba pokladať za hlavnú formu kateché-
zy, ktorej sú podriadené všetky ostatné, aj keď sú preto nie menej potrebné.“3 
Použitím výrazu sa tiež naznačuje možnosť nazerať na katechumenátny mo-
del s prorockou víziou ako na cestu či riešenie pre dnešnú katechézu. Napo-
kon je slovo východisko aj synonymom pre fundament, základ či bázu, čo nás 
odkazuje na inšpiratívnu hodnotu katechumenátu, vzoru a základu katechézy 
všetkých vekových skupín.4 

Katechumenát – nástroj či inšpirácia?

Idea krstného katechumenátu ako východiska, vzoru či prameňa kateché-
zy sa rodila len pozvoľna, pričom prax predchádzala teologickej reflexii. Je 
známe, že Druhý vatikánsky koncil sa zasadil o obnovu starobylej inštitú-
cie katechumenátu, osvedčenej v prvých storočiach života Cirkvi. Konciloví 
otcovia tak reagovali na požiadavky „zo všetkých strán“.5 V Konštitúcii o po-
svätnej liturgii preto žiadali „obnoviť viacstupňový katechumenát dospelých 
a uviesť ho do praxe podľa úsudku miestneho ordinára.“6 Ďalšie odkazy na ka-
techumenát nachádzame v Konštitúcii o Cirkvi7 a v dekrétoch účinkovaní a živote 
kňazov8 a o misijnej činnosti Cirkvi.9

Prvé úvahy o možnosti širšieho využitie katechumenátu sa objavujú so 
Všeobecným katechetickým direktóriom, prvým pokoncilovým úradným doku-
mentom Cirkvi k téme katechézy. V dokumentoch Cirkvi je možné sledovať 
dve hlavné línie.

3 POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. Všeobecné katechetické direktórium. 
Bratislava: Saleziánske katechetické stredisko, 1992, č. 20.

4 VDK 59.
5 Rímsky rituál obnovený na príkaz posvätného Druhého všeobecného vatikánskeho koncilu 

a vyhlásený autoritou Pavla VI. Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. Trnava: 
SSV, 1993, č. 2. Ďalej len OICA.

6 SC 64.
7 LG 14.
8 PO 5.
9 AG 13-14.
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Liturgické hnutie a jeho teologické 
ťažisko

Attila Nemes

Abstrakt
V 19. storočí sa v Európe zrodilo liturgické hnutie. Ide o historicko-kultúrny fe-
nomén, ktorý sa stal významným doktrinálnym a spirituálnym prúdom Cirkvi. 
Jeho cieľom bolo poukázať na potrebu liturgickej reformy s túžbou o návrat 
k prameňom. Významní predstavitelia liturgického hnutia boli Prosper Guéran-
ger, Lambert Beauduin a neskôr v 20. storočí Romano Guardini, Cipriano Va-
gaggini, Odo Casel či Pius Parsch. Liturgické hnutie malo vplyv aj na Slovensku. 
Hlavným predstaviteľom sa stal kňaz Ján Jalovecký, ktorý sa zaslúžil o liturgic-
kú formáciu slovenských veriacich prostredníctvom časopisu Svetlo. Bolo pub-
likované v rokoch 1939 – 1945 a približovalo dôležité témy a poznatky z oblasti 
liturgie. Po úvodnom predstavení všeobecných poznatkov o liturgickom hnutí 
sa neskôr metódou analýzy a syntézy predkladajú základné teologické ťažiská li-
turgického hnutia. Tie sa dotýkajú oblasti eucharistickej úcty, aktívnej účasti ve-
riacich na liturgii, ekleziológie, ako aj významu liturgickej spirituality. Získané 
poznatky poukazujú na fakt, že to, o čo sa liturgické hnutie usilovalo, bolo správ-
ne a potrebné, dôkazom čoho je aj zavŕšenie týchto ambícií liturgickou reformou 
Druhého vatikánskeho koncilu. 

Kľúčové slová
liturgické hnutie, liturgická obnova, eucharistická úcta, participatio actuosa, spi-
ritualita

Úvod

Liturgické hnutie je „historicko-kultúrny fenomén, ktorého korene siahajú 
do doby osvietenstva. Jeho prvé badateľné náznaky na poli liturgie spadajú do čias 
obnovy benediktínskeho mníšstva v Solesmes v 19. storočí ... potom sa rozširuje do Eu-
rópy a stáva sa významným doktrinálnym a spirituálnym prúdom Cirkvi.“1 Vo 
Francúzsku bol pomenovaný ako mouvement liturgique a v Nemecku používali 
odborný názov liturgische Bewegung. Tento názov prvýkrát použil opát v Maria 
Laachu Idelfons Herwegen, neskôr sa však používal aj názov „liturgická ob-
nova“. V rímskych dokumentoch sa používalo spojenie „liturgický apoštolát“. 

1 AUGÉ, M. Liturgická spiritualita. Trnava: Dobrá kniha, 2001, s. 8. 

Odborníci v oblasti liturgie sa rozchádzajú v upresnení začiatku liturgického 
hnutia. Niektorí ho spájajú s pápežom Piom X., avšak francúzski odborníci 
sa prikláňajú k osobe Prospera Guérangera, opáta v Solesmes. Zrejmým však 
ostáva, že snahou liturgického hnutia bolo priblížiť liturgiu Cirkvi všetkým 
jej účastníkom a zároveň si žiadalo, aby liturgia bola centrom duchovného 
života veriacich.2 

Andrea Grillo pripomína, že nie je správne vnímať predstaviteľov liturgic-
kého hnutia ako reformátorov v tom najužšom zmysle slova. Dôvodom je, že 
ich snahou bolo liturgiu nie zreformovať, ale postaviť do centra kresťanskej 
spirituality, liturgiu chceli oživiť ako actio sacra, a to osobitne pre laických ve-
riacich. Počiatočnou snahou bolo teda poukázať na teologickú hĺbku liturgie 
a liturgiu ponúknuť ako teologickú skúsenosť.3 Grillo zároveň podčiarkuje, 
že quaestio liturgica je aktuálna v každej dobe a reforma ako taká je len jednou 
z možných odpovedí na liturgickú otázku tej ktorej epochy. Treba pochopiť tiež 
význam tradície, jej schopnosť obnovy.4 Walter Kasper poukazuje na fakt, že 
liturgia je „srdcom Cirkvi“, a preto jej obnova je vždy citlivou otázkou.5

1. Liturgické hnutie v 19. a 20. storočí 

K iniciácii liturgického hnutia neodmysliteľne patri francúzsky kňaz Pro-
sper Guéranger (1805 – 1875). Svoje poslanie vnímal v obnove rímskej li-
turgie, ktorú považoval za jedinú. Rímska centralizácia preňho nikdy nebola 
dostatočne silná a na požadovanej úrovni. Inými slovami, všetko, čo sa po-
stavilo proti tomu, považoval Guéranger za jansenizmus, zaujaté voči Rímu 
či protestantské.6

Najväčšie ohlasy práce Guérangera boli v Nemecku a v Belgicku. V Ne-
mecku v kláštore augustiniánov v meste Beuron. Kláštor bol postavený už 
v roku 1077. Na tomto mieste bolo v roku 1863 vybudované benediktín-
ske spoločenstvo, a to zásluhou dvoch bratov Maurusa a Placidusa Wolte-
rovovich, ktorí istú dobu žili po boku Guérengera, a tak po návrate do vlasti 

2 Porov. SZUNYOGH, X. A szentmise lelke. In: Pannonhalmi szemle 2. Pannonhalma 
10.2, 1935, s. 118-125. 

3 Porov. GRILLO, A. A liturgia szuletése a 20. században. Pannonhalma, 2006, s. 38. 
4 Porov. GRILLO, A liturgia szuletése, s. 44. 
5 Porov. KASPER, W. La liturgia della Chiesa. Freiburg, 2010, s. 15. 
6 Liturgista Peter Caban uvádza, že Guéranger neuznával ekumenické dôvody 

na zbližovanie s protestantmi. Vo vzťahu k východnej liturgii bol skeptický. Bol názoru, 
že liturgická jednota je základom jednoty Cirkvi. O ambroziánskej liturgii v Miláne sa 
vyjadril, že je trpením starej tradície. Bol tiež názoru, že východné odlúčené cirkvi 
sú dôsledkom toho, že pápeži nezasiahli včas a nezaviedli liturgickú jednotu. Porov. 
CABAN, Peter. Dejiny slávenia eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: Spolok 
svätého Vojtecha, 2010, s. 125. 
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THE LITURGICAL MOVEMENT AND ITS  
THEOLOGICAL FOCUS

Summary
There was a liturgical movement in Europe in the 19th century. It was a histo-

rical-cultural phenomenon, which became an important doctrinal and spiritu-

al movement of the Church. Its goal was to remit the need of liturgical reform 

with the desire of return to the sources. The most important representatives of 

the liturgical movement were Prosper Guéranger, Lambert Beauduin and la-

ter in the 20th century Romano Guradini, Cipriano Vagaggini, Odo Casel and 

Pius Parsch. This liturgical movement had its influence on Slovakia as well. 

The main representative was the priest Ján Jalovecký, who contributed to the 

liturgical formation of the Slovak believer by the periodical Svetlo. It was pub-

lished in the years 1939 – 1945. The first key theme was the general knowledge 

about the liturgical movement and the basic theological centre of the liturgi-

cal movement. They are the worship of Eucharist, the active participation of 

the believer on the liturgy, on ecclesiology and the importance of the liturgical 

spirituality. The acquired knowledge show the fact, that the effort of this litur-

gical movement was right and necessary and the cap of the liturgical reform of 

the Second Vatican Council was its demonstration.

Keywords
Liturgical movement, Liturgical restoration, Worship of Eucharist, Active par-

ticipation, Spirituality
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Gnostické prvky v komikse a televíznom 
seriáli Lucifer

Matej Pinkas

Abstrakt
Moderná populárna kultúra má tendenciu pracovať s mnohými prvkami kres-

ťanstva, ktoré sú z hľadiska vierouky heretické. Spomedzi nich má svoje zastú-

penie aj gnóza. Príspevok sa zameriava na to, či a akým spôsobom je prítomný 

gnostický pohľad na Boha, na človeka a na svet v komiksovom diele Lucifer 

a v jeho rovnomennej seriálovej adaptácii. Predstavuje hlavné črty gnózy, pri-

čom dôraz kladie na jav nazvaný autorom Inverzia prirodzeného poriadku dob-

ra a zla. V druhej časti predstavuje samotné dielo Lucifer. Poukazuje najmä 

na silný motív predstavy Jahveho ako zlého, nespravodlivého a nedokonalého 

Demiurga, ktorý nie je jediným stvoriteľom, ako aj na gnostické vyobrazenie 

Božích anjelov v podobe archontov a, napokon, na veľmi silnú prítomnosť in-

verzie prirodzeného poriadku dobra a zla, na základe ktorej vystupuje Lucifer 

ako silne kladný hrdina. Okrem toho skúma aj vzťah seriálovej Bohyne ku gnó-

ze, deformáciu prvých kapitol Knihy Genezis, absenciu Ježiša Krista a názna-

ky dualizmu v príbehu.

Kľúčové slová
gnóza, komiks, Lucifer, seriál

Úvod

Súčasná oblasť populárnej kultúry je plná rozličných námetov priamo či 
nepriamo súvisiacich s kresťanstvom a kresťanským pohľadom na svet, člo-
veka, Boha a pod. V drvivej väčšine prípadov sú však prezentované pohľady 
čerpajúce z gnózy, hermetizmu, ezoterizmov či z New Age. Jedným z takých 
diel je komiks a televízny seriál Lucifer, ktoré majú reálny dosah na milióny 
ľudí po celom svete, a o ktorom som presvedčený, že obsahuje viaceré gnos-
tické myšlienky. 

1. Gnóza a jej základné črty

Od svojho počiatku bolo kresťanstvo konfrontované s heretickým feno-
ménom nazvaným gnóza (z gr. gnōsis – poznanie, vedomosť). Ide o: 
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