
Odpoveď
Pod vplyvom pentekostálnych spolo-
čenstiev protestantského pôvodu sa 
v prostredí Katolíckej cirkvi udomác-
ňujú nové, do veľkej miery nejed- 
noznačné termíny označujúce do- 
siaľ neznáme služby charizmatického 
typu a nárokujúce si v Cirkvi uzna-
nie, akému sa teší hierarchická služ- 
ba. Takým príkladom je aj pojem 
líder (príp. spíker, vedúci chvál, pro-
rok, apoštol, evanjelista atď.).

Je možné polemizovať, či v prí-
pade lídra ide o sociologickú ka- 
tegóriu, ktorej cieľom je voľne vzni- 
kajúce zoskupenia pentekostálnych 
katolíkov koordinovať a usmerňovať 
k spoločnému cieľu,1 alebo ide o 
postupne sa tvoriacu alternatívu 
voči úradu farára, ktorý je vlastným 
pastierom veriacich na vymedzenom 
území – farnosti (kán. 519). Auto-
nómia a autorita, s ktorou títo lídri 
na Slovensku vystupujú nielen vo 
vzťahu k veriacim, ktorí sa rozhodli 
uznať ich vedúcu funkciu (zvyčajne 
vytvorením samostatného spoločen- 
stva s vlastným menom a tiež s au- 
tonómnou správou nezávislou od 
farského spoločenstva), ale aj vo 
vzťahu k vonkajšiemu svetu (pozri 
napríklad vyjadrenie lídrov kresťan- 
ských spoločenstiev k prezidentským 
voľbám z roku 20192) však prezrá-
dza, že svoju úlohu chápu spôso- 
bom značne presahujúcim kompeten-

cie moderátora súkromného združenia 
veriacich.

Vplyv protestantskej pentekostál-
nej teológie sa tu prejavuje predo-
všetkým tým, že katolícki lídri svoj 
vodcovský status zdôvodňujú rôzno-
rodosťou služieb v ranej Cirkvi, ktoré 
sa z popudu Ducha Svätého môžu 
voľne utvárať v ktoromkoľvek dejin-
nom období Cirkvi novým spôsobom, 
navyše aj v diskontinuite s Tradíciou 
Cirkvi. Avšak Tradícia priznáva v ro-
diacich sa cirkevných spoločenstvách 
„líderstvo“ výlučne apoštolom, kto-
rých duchovná moc a autorita pre- 
šla na biskupov a presbyterov, čím 
je garantované spojenie partikulár- 
nej cirkvi s Cirkvou univerzálnou.3 
Kardinál Jozef Ratzinger v tejto sú- 
vislosti poznamenáva: „Nie je ťažké 
dokázať, že Nový zákon ukazuje jed- 
notu medzi apoštolátom a presby- 
terátom, pretože presbyterát je vy- 
svetlený ako štruktúra obsiahnutá 
v apoštoláte. Táto štruktúra je pred- 
stavená ako trvalá realita v Cirkvi. 
Už pred pastorálnymi listami, ktoré 
sú naplno a integrálne determino- 
vané týmto spojením, je táto spoji-
tosť zjavná už v spisoch sv. Lukáša 
a v katolíckych listoch.“4

Z tohto dôvodu je možné jednot- 
livého kresťanského laika nazývať 
napríklad apoštolom – ako to robí 
isté katolícke charizmatické združe- 
nie vo svojom vlajkovom formačnom 
programe5 – iba v analogickom, teda 
prenesenom význame slova, ktorého 

obsah Cirkev jasne stanovuje.6 Tra- 
dícia Katolíckej cirkvi hovorí, že 
nástupcami apoštolov sú z Božieho 
ustanovenia a skrze Ducha Svätého 
biskupi, ktorí sú ustanovení v Cirkvi 
za pastierov, aby boli učiteľmi ná- 
uky, kňazmi posvätného kultu a slu-
žobníkmi riadenia (kán. 375, § 1). 
Jednotlivý veriaci laik vykonáva svo- 
je povolanie na apoštolát (kán. 225, 
§ 1), keď spravuje časné veci v du-
chu evanjelia, keď žije v manžel- 
skom živote a tak buduje Božie 
kráľovstvo, prípadne keď vykonáva 
cirkevný úrad či úlohu znalca alebo 
poradcu, avšak vždy podľa noriem 
Cirkvi, v zhode s náukou Cirkvi a pod 
vedením náležitej autority (kán. 224 
– 230).

Autorita a vedúca či učiaca úlo-
ha veriaceho laika nad akýmkoľvek 
spoločenstvom veriacich katolíkov 
je teda podriadená príslušnej du-
chovnej autorite a normám Cirkvi. 
Tieto hovoria aj o tzv. „naliehavých 
situáciách“, kedy Cirkev „musí vy-
tvárať núdzové zástupné funkcie“. 
Avšak o nich platí, že tieto „núdzo- 
vé ustanovenia musia samy seba 
ponímať ako vnútorne otvorené vo- 
či sviatosti, smerovať k nej a nie sa 
od nej vzďaľovať. Vo všeobecnosti 
Cirkev musí takéto administratívne 
inštitúcie používať čo najzriedkavej-
šie. Musí sa vyhýbať nadmernému 
počtu takýchto inštitúcií a byť pri-
tom stále otvorená k nepredvída- 
ným, neplánovaným povolaniam z Pá-

Argument

„Rozvoj lídrov má u nás dôležité 
miesto, pretože veríme, že každý 
z nás je Bohom povolaný, aby vie- 
dol. Viedol seba, svoju rodinu, ko- 
legov, členov stretka alebo väčšiu 
skupinu ľudí v práci alebo službe. 
Snažíme sa, aby ľudia vstupova-
li do svojho povolania viesť, aby 
sa z nás stávali zrelí kresťania, 
ktorí sa neboja vstupovať do ve- 
denia a zodpovednosti práce s iný- 
mi ľuďmi. Aj takýmto spôsobom 
chceme prispievať k premene tejto 
krajiny na Božie kráľovstvo.“
http://martindom.sk/index.php?id 

=596&type=md_main_menu&t=28

POLEMIKA
S prudkým nárastom počtu letničných 
a charizmatických zborov vystupuje 
otázka vedenia týchto pomerne sil- 
no dynamicky sa rozvíjajúcich sku-
pín. Stáť na čele a viesť akékoľvek 
spoločenstvo vyžaduje od jeho lídra 
nielen isté vodcovské danosti, ale 
aj zodpovednosť. Líder by mal byť 
pre ostatných prirodzenou autoritou. 
Z prostredia siekt však vieme, že 
tá sa dá ľahko zneužiť a nie každý 
tomuto pokušeniu dokáže odolať. 
Preto je tiež v skupinách Katolíckej 
charizmatickej obnovy nevyhnutné, 
aby proces líderstva nebol živelný a 
mal v Cirkvi zodpovedajúce miesto.
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novej strany“.7Ani dlhodobý nedosta-
tok kňazov – čo býva spolu s nespo-
kojnosťou s osobnostno-duchovnou 
úrovňou kňazov častým argumentom
v prospech vytvárania laických vod-
covských alternatív – neautorizuje vy-
tvárať takpovediac „náhradný klérus
s čisto ľudskou oprávnenosťou“. Túto
snahu kardinál Jozef Ratzinger ako 
prefekt Kongregácie pre náuku viery
označil za „pokušenie“. Hoci vyjad-
ruje vďaku ochotným „animátorom 
pobožností (predmodlievačom)“ a
„prvým hlásateľom evanjelia“8 pre-
dovšetkým v misiách9, predsa len 
nezabúda podotknúť: „Ak by sa za-
nedbala modlitba za sviatostné po-
volania, ak by si tu a tam Cirkev 
chcela v takomto prípade postačo-
vať sama a byť nezávislá od Bo-
žieho daru, počínala by si ako Šaul, 
keď ho ohrozovali Filištínci a nemo-
hol sa dočkať Samuela. Keďže sa
ten neukazoval a ľud sa začal roz-
chádzať, stratil trpezlivosť a sám 
obetoval celopal. Myslel si, že v nú-
dzi nemôže konať inak a že si
môže, ba musí dovoliť vziať Božiu 
vec do vlastných rúk. Lenže sa mu 
povedalo, že práve tým všetko pre-
hral: ,Poslušnosť chcem, nie obetu‘ 
(porov. 1 Sam 13, 8–9; 15, 22).“10

Keďže nositelia titulu líder spolo-
čenstva sa svoj status snažia autori-
zovať aj teologickými argumentmi,
je potrebné si ich priblížiť a preskú-
mať ich pôvod a legitímnosť. Ne-
mecký teológ Karl-Heinz Menke tieto
argumenty kondenzuje a formu-
luje v troch tézach: 1. Nijaká cir-
kevná štruktúra zrodená v dejinách 
sa nemôže považovať za posvätnú 
z dôvodu dôsledného a dôrazného 
rozdielu medzi Kristom a Cirkvou;
2. Explicitné zmocnenie sa cirkev-
ných štruktúr Kristovým Duchom, ako
to jasne vyjadruje dogmatická kon-
štitúcia Lumen gentium v 8. bode
(„spoločenský organizmus Cirkvi slú-
ži Kristovmu Duchu, ktorý ju oživu-
je, na vzrast tela“), zdôrazňuje, že
je nevyhnutné, aby viditeľná Cirkev 
bola flexibilná, pretože pneumatolo-
gické zriadenie Cirkvi je vždy usta-
novením jej štrukturálnej mnoho-
tvárnosti a zároveň aj aktivovaním
kritiky cirkevných štruktúr; 3. Sku-
točnosť, že Duch Svätý si slúži vždy
inými dejinnými realizáciami základnej 

ekleziality ako prostriedkami spásy 
znamená, že sa tým relativizuje kaž-
dý jednotlivý a konkrétny štrukturál-
ny prvok Cirkvi. Duch Boží sa preja-
vuje ako štrukturálne flexibilný viac,
než by to rímskokatolícka eklezio-
lógia bola ochotná uznať, a to aj
po koncile.11

Kde majú pôvod tieto tézy? Aký 
typ ekleziológie autorizuje takú flexi-
bilnú koncepciu Cirkvi, ktorá umož-
ňuje, ba vyžaduje štrukturálne zme-
ny Cirkvi? Spolu s Menkem je možné 
povedať, že ide o ekleziológie, v kto-
rých základe stojí špecifická – pneu-
matická interpretácia konceptu Cirkvi 
ako sviatosti stojaca v opozícii voči 
interpretácii kristologicko-inkarnač-
nej. O reprezentantoch takejto ek-
leziológie, ktorými sú na katolíckej 
strane Leonardo Boff a Edward Schil-
lebeeckx, sa Menke vyjadril: „Leonar-
do Boff sa spolu s holandským teo-
lógom Edwardom Schillebeeckxom 
stal priekopníkom ekleziológie, ktorá
považuje Cirkev za sviatosť pneuma-
tického Krista, nie Krista historického, 
preto táto ekleziológia chápe uda-
losť pravého a vlastného zjavenia nie 
v zmysle inkarnačnom, ale v zmysle 
inšpirácie. Cirkev – viackrát nimi na-
zývaná ako komunita – je spoločen-
stvo tých, ktorí sú prostredníctvom 
inšpirácie uschopnení a oprávnení 
pneumatickým Kristom tvoriť minis-
térium do Cirkvi vpísané, podľa po-
trieb doby a situácie.“12

Je potrebné dodať, že – zvlášť 
v logike brazílskeho teológa Bof-
fa – dochádza k identifikácii Krista 
s Duchom Svätým (Pnêuma), a pre-
to aj Cirkev je sviatosťou Ducha 
(Pnêuma), čiže jeho viditeľnou ma-
nifestáciou. Boff konštatuje: „Cirkev 
sa musí vysvetľovať a znázorňovať 
vychádzajúc z Krista aktuálne žijú-
ceho, a presnejšie ako Krista vzkrie-
seného, existujúceho v podobe 
Pnêumy. Cirkev je znak, nástroj a svia-
tosť nie Krista telesného, ale Krista 
pneumatického.“13 Podľa takto na-
črtnutej perspektívy však nie Ježi-
šova ľudská prirodzenosť hypostatic-
ky spojená s Logosom je pôvodnou 
sviatosťou, ale je ňou Cirkev inšpi-
rovaná „pneumatickým Kristom“. 
Z toho vyplýva, že nie tridsaťtri ro-
kov Ježišovho života a následnej
smrti sú manifestáciou božského

Logosu, ale sú ňou komunity inšpiro-
vané pneumatickým Kristom.

No takto chápaný Kristus podľa
Menkeho nesie črty gnosticizmu,14

čo sa dá vycítiť aj z nasledujúcich 
slov: „Ako vzkriesený je Ježiš oslo-
bodený z obmedzenosti, z provizór-
nosti a z nástrah bytia viazaného
na priestor a čas a vstupuje do en-
titatívnej formy, ktorá je otvorená 
univerzu.“15 Z podobnej kristológie 
následne vyplývajú viaceré, už aj
načrtnuté ekleziologické dôsledky:

1. spásny a ekleziologický plura-
lizmus: „Všade, kde sa pneumatický 
Kristus stáva zjavným, tam je Cirkev 
– i keď len v stave hľadania. Všetky 
náboženstvá sú na ceste hľadania, 
a preto sú zárodočnými manifestá-
ciami pneumatického Krista.“16 Zro-
zumiteľne povedané, všetky nábo-
ženstvá sú spásnymi cestami k Bohu, 
pretože rôznymi spôsobmi aktuali-
zujú tie prvky, ktoré sa v plnosti
zjavia až v eschatologickom spolo-
čenstve Cirkvi (čo je sacramentum 
v najvlastnejšom význame slova).17

2. relativizácia cirkevných úrad-
ných sviatostných služieb (ministé-
rií), ktorá je zdôvodnená zvlášť tým 
tvrdením, že Kristovu autoritu má 
len Cirkev ako celok a ona ako „to-
tálna sviatosť“ sa organizuje a tvorí 
štruktúry v závislosti od času a si-
tuácie, v ktorej sa Cirkev nachádza.
Boff píše: „Nový zákon nepozná de-
lenie pápež – biskup – kňaz – diakon;
pozná mnohosť ministérií. Skutoč-
nosť, že sme dospeli k súčasnej 
štruktúre Cirkvi, má svoje legitímne
historické a sociologické dôvody. (...) 
Preto, aby sa stala tým, čím je, si
poslúžila štruktúrami a prostriedkami, 
ktoré majú funkciu reprezentovať ju 
a to, čo ona znamená. (...) Štruktúry 
sú funkcie a funkcia (úloha) sa legi-
timizuje (nadobúda oprávnenie) v tej 
miere, v ktorej dosahuje cieľ, pre
ktorý jestvuje. (...) Cirkev počiatkov 
ukázala, ako bola flexibilná v tvorbe 
nových foriem svojej manifestácie
vo svete. (...) Toto nám ukazuje, ako 
je problematické trvať na skutoč-
nosti, že je inštitucionálne dokona-
lou sviatosťou Ježiša Krista“.18

Sumárne povedané, zmienené ek-
leziológie síce nepopierajú učenie cir-
kevných otcov o Cirkvi ako sviatosti 
spásy, ktoré bolo nanovo predstavené

LÍDERSTVO V CIRKVI
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na Druhom vatikánskom koncile (po-
rov. Lumen gentium 1, 48), no ne-
kladú túto sviatostnosť do vzťahu 
s historickým Ježišom, ale s pneuma-
tickým Kristom. Podľa Menkeho mien-
ky „táto tendencia nakoniec ústi v an-
tisakramentálnych pozíciách, ktoré sú 
vlastné protestantskej ekleziológii“.19 
Tu niekde má pôvod tzv. flexibilita 
Cirkvi, ktorá však nie je ničím iným 
než uzavretím sa komunity samej
do seba, pretože odvolávajúc sa na 
inšpiráciu Duchom Svätým si musí 
komunita sama určovať, čo je pre
ňu dobré a užitočné.20 „Logika inšpi-
rácie“ (vlastná pneumaticky poňatej
ekleziológii) stojí v opozícii voči „lo-
gike inkarnácie“ (vlastnej sakramen-
tálnej ekleziológii), a tým de facto 
neguje autoritu apoštola, v ktorej sa 
sviatostne sprítomňuje autorita Kris-
ta vystupujúceho voči komunite ako 
jej hlava, čo okrem vedúcej úlohy 
znamená, že je sviatostne autori-
zovaným interpretom Božieho zja-
venia cez jeho väzbu na učiteľský 
úrad biskupa. O tejto forme teoló-
gie platia nasledujúce konštatovania:

„Teológovia, ktorí stavajú ich pneu-
matocentrickú ekleziológiu voči do-
mnelému kristomonizmu západnej 
cirkvi druhého milénia, neuznávajú 
Bibliou dosvedčený vzťah medzi in-
karnáciou a inšpiráciou. Duch Svätý 
spája Cirkev s Ježišom; on uschop-
ňuje (ľudí), aby prekonali samých
seba a tak sa priblížili k Bohu, kto-
rý sa stal konkrétnym v Ježišovi
Kristovi; on nie je druhé zjavenie
Božie popri zjavení, ktoré sa udia-
lo počas tridsiatich troch rokov Je-
žišovho života a smrti, ale je to
naopak Boh, ktorý uschopňuje ľu-
dí byť samými sebou v tej miere,
v akej sú poslušní Kristovi. Komu-
nita prejavuje, že je ovocím Du-
cha Svätého v tej miere, v akej sa
necháva viesť – prekračujúc sa-
mu seba – ku Kristovi, ktorý sa jej
predstavuje cez apoštolskú autori-
tu. Kdekoľvek si komunita zamieňa 
vlastný konsenzus s poslušnosťou, 
tam sa uzatvára sama do seba a
neuznáva inkarnačný charakter prav-
dy, ktorá sa stala telom. Apoštolský 
úrad (ministérium) nie je charizmou 
medzi ostatnými charizmami. I keď 
nositeľ takéhoto úradu by mal do-
kázať, že vlastní určité dary Ducha 

alebo charizmy, úrad, ktorý mu bol 
odovzdaný prostredníctvom vkladania 
rúk, nie je charizma, ale je sviatost-
ným sprítomnením (reprezentáciou) 
Kristovho prvenstva (priorita), ktoré 
je vybavené mocou hovoriť, súdiť 
a rozhodovať v mene Krista.“21

Logika inšpirácie vyžadujúca kon-
senzus medzi členmi spoločenstva 
veriacich (aj v nemenných doktrinál-
nych otázkach), ktorá autorizuje flexi-
bilitu v štrukturálnom utváraní Cirkví,
sa v praxi voľne tvoriacich spoločen-
stiev môže prejavovať najrozličnej-
šími spôsobmi: negáciou teologicky 
ukotvenej autority apoštola – pres-
bytera ako vlastného pastiera ko-
munity; podriaďovaním sa úsudku 
charizmatika a priznávaním mu au-
tority apoštola (proroka, evanjelistu 
atď.); subjektívnosťou v interpretá-
cii Božieho zjavenia a v duchovno-
-morálnych otázkach. Táto prax je 
navyše v pentekostálnom prostredí
podporená teologickými tézami, kto-
ré vyplynuli z určitej kombinácie
modernej protestantskej teológie a
exegetických poznatkov, ktoré sú
plodom základných hermeneutických
rozhodnutí vyvinutých pri reformácii
16. storočia.22 Kardinál Ratzinger o
tejto lutherovskej, reformáciou inšpi-
rovanej hermeneutike, ktorá ovplyvni-
la modernú kritickú exegézu, hovorí:

„Ich ústredným bodom bolo čí-
tanie Biblie, ktoré spočívalo na dia-
lektickom protiklade medzi zákonom 
a zasľúbením, kňazom a prorokom, 
kultom a zasľúbením. Vzájomne pri-
radené kategórie zákon – kňaz – kult 
boli vyhodnotené ako negatívny as-
pekt dejín spásy: zákon privádza 
človeka k presvedčeniu o možnos-
ti samospasiteľnosti; kult vychádza 
z omylu, že človek sa nachádza v is-
tom druhu rovnocenného vzťahu 
s Bohom a môže tak odvádzaním ur-
čitých dávok vybudovať medzi sebou 
a Bohom právny vzťah. Kňazský úrad 
je potom inštitucionálnym vyjadrením 
a trvalým nástrojom tohto zvrátené-
ho vzťahu s Bohom. (...) Nový vzťah 
k Bohu spočíva úplne na zasľúbe-
ní a milosti. Je vyjadrený v postave 
proroka, ktorý, v súlade s poveda-
ným, sa vytvára v striktnom protikla-
de ku kultu a kňazskému úradu. (...) 
Antitéza medzi kultom a zvestovaním 
evanjelia, medzi kňazom a prorokom 

je všade smerodajná pre ich hodno-
tenie a výklad.“23

K týmto argumentom vyplývajúcim 
zo zmienenej exegézy a z liberálnej 
kristológie (Kristus ako osloboditeľ 
náboženstva od kultových inštitúcií 
ohlasujúci ich koniec a prechod od 
inštitucionálneho k charizmatickému 
náboženstvu, kde dochádza k jeho 
redukcii na morálku založenú na in-
dividuálnom svedomí a zodpoved-
nosti24) sa pridávajú aj ďalšie, ktoré 
sú biblicko-exegetického charakteru: 
1. Rodiaca sa Cirkev nepomenúva-
la tvoriace sa úrady sakrálnymi, ale 
profánnymi názvami; 2. Cirkev netvo-
rila tieto úrady v kontinuite s kňaz-
ským úradom starého Mojžišovho 
zákona; 3. Tieto úrady boli dosť dlhý
čas, až do konca prvého storočia, 
veľmi nejasne a málo definované, 
pričom je možné badať ich rozma-
nitosť a odlišnosť; 4. Raná Cirkev 
nespája tieto úrady s kultovou služ-
bou: nikde vraj nie sú výslovne
dávané do spojitosti so slávením
Eucharistie, ale skôr so službou zves-
tovania evanjelia a lásky.

Sumárne teda platí, že služobný 
úrad sa vo svetle modernej exegézy 
vníma ako niečo funkcionálno-prak-
tické a zároveň dočasné, teda nie 
ako niečo posvätné a trvalé.25 Ide 
o tézy, ktoré, ak sú nekriticky pre-
vzaté a amatérsky recipované (ne-
raz spolu s teologickými tézami K. 
Bartha a D. Bonhoeffera, čo za je-
dinú bohoslužbu považujú všednú 
lásku uprostred profánnosti sveta, 
keďže kríž, Kristova smrť, nie je kul-
tom, ale úplne profánnou smrťou 
za bránou, čím sa postavil nový ol-
tár uprostred sveta,26 lebo chrámo-
vá opona sa roztrhla27), vytvárajú na 
pôde ekleziológie priestor pre rela-
tivizovanie zmyslu akéhokoľvek úra-
du, ktorý síce nemusí byť nutne
negovaný, ale je zásadne reinterpre-
tovaný. Takto vzniká platforma pre
úvahy o nových, flexibilnejších podo-
bách ministéria, odlišných od úradu 
biskupa, kňaza či diakona – napríklad 
lídra, asistenta, psychologického po-
radcu, vedúceho chvál a pod.

V prostrediach tých komunít, kde 
sa dôraz kladie na charizmy Ducha 
Svätého a osobu ich nositeľov – cha-
rizmatikov, môže byť prameňom kri-
tiky voči ordinovanej službe i nezna-
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losť pneumatickej povahy sviatosti 
kňazstva. V tejto súvislosti je žiadu-
ce upozorniť na niektoré texty ma-
gistéria. V Direktóriu pre službu a
život kňazov čítame: „Kňaz, ubezpe-
čený prisľúbením, že Tešiteľ s ním 
ostane naveky (porov. Jn 14, 16–17), 
vie, že nikdy nestratí účinnú prí-
tomnosť a moc Ducha Svätého, aby
mohol vykonávať svoje poslanie a
rozvíjať pastoračnú lásku – zdroj, kri-
térium a mieru lásky a služby – ako 
úplné sebadarovanie sa pre spá-
su svojich bratov.“28 Aj podľa ex-
hortácie Jána Pavla II. Pastores da-
bo vobis je celý život kňaza sýtený
svetlom a silou Ducha Svätého,
Božského Parakléta, ktorý ho pre-
tvára na obraz Krista – Dobrého 
pastiera.29 Náuku exhortácie suma-
rizuje Achille Maria Triacca30, podľa
ktorej Duch Svätý spôsobuje v kňa-
zovi: 1. jednotu s inými členmi pres-
bytéria v bratskej službe a láske;31

2. intímne životné spoločenstvo 
s Kristom, až po pripodobnenie sa 
Kristovi;32 3. predĺženie prítomnosti 
Krista – Najvyššieho kňaza a Pastie-
ra cez štýl života;33 4. zvnútornenie 
obsahov trvalej formácie;34 5. osob-
né posväcovanie sa kňaza cez služ-
bu35 a 6. neobmedzenú otvorenosť 
na ďalšie impulzy Ducha Svätého36. 
V tejto súvislosti je vhodné pri-
pomenúť slová kardinála Ratzin-
gera, ktorý aj za úradom apoštola
vidí závislosť od Ducha Svätého: 
„Sviatostný úrad nie je ako dačo,
čo je nám vždy naporúdzi, ale nám 
ho zakaždým musí dávať Duch,
keďže je Duchom-Sviatosťou, ktorého 
si sami nemôžeme ani vytvárať, ani 
vyvolávať jeho činnosť. (...) Na tomto 
čomsi neopakovateľnom možno mať 
účasť cez dar Ducha Svätého, kto-
rý je Duchom vzkrieseného Krista.“37

V tomto zmysle je potrebné vidieť 
ordinovaných pastierov aj ako hlav-
ných protagonistov charizmatikmi
očakávaných „nových Turíc“ v ich naj-
vlastnejšom význame slova, ktorý to-
muto termínu dali svätí charizmatici
či pápeži, ako bol sv. Ján XXIII.: „Bu-
dú to naozaj nové Turíce, ktoré pri-
vedú k rozkvetu Cirkev v jej vnútor-
nom bohatstve a v jej materinskom
rozšírení sa na všetky oblasti ľud-
skej aktivity; bude to nový krok 
vpred, ktorým Božie kráľovstvo vy-

kročí smerom k svetu, nové potvr-
denie vyšším a presvedčivejším spô-
sobom radostnej zvesti o vykúpení,
žiarivé ohlásenie Božej zvrchova-
nosti, ľudského bratstva v láske, prí-
sľubu všetkým ľuďom dobrej vôle
na zemi, odpoveď na Božiu vôľu.
Ostáva nám prejsť dlhú cestu, ale
vedzte, že najvyšší pastier Cirkvi
vás bude po jednom a s láskou
sprevádzať v pastoračných aktivi-
tách, ktoré bude robiť v jednotli-
vých diecézach.“38

O Duchom Svätým obnovenom 
kňazstve ako počiatku a prvotinách 
nových Turíc pre obnovu celej Cirkvi 
presvedčivo hovorí aj text z pera ír-
skeho benediktína Marka Kirbyho, 
ktorému podľa jeho vlastných slov 
bolo dané porozumieť, v čom sa
zhodujú viacerí duchovní majstri,
teológovia a mystici, že „všetkým 
kňazom bude ponúknutá milosť
nového vyliatia Ducha Svätého na 
očistenie kňazstva od nečistôt, kto-
ré ho znetvorili a na obnovu jasu 
svätosti, aký Cirkev nemala od dôb 
apoštolov. Tieto kňazské Turíce sú
už teraz pripravované tichom a ado-
ráciou Najsvätejšej sviatosti. Kňazi
milujúci Máriu, verní modlitbe jej
ruženca, budú prví, ktorí budú
z týchto Turíc čerpať. Kňazstvo bu-
de zázračne obnovené a zahrnuté 
hojnosťou darov na premáhanie zla
a uzdravenie tých, čo sú v područí
Zlého. Bolo mi dané porozumieť,“ 
píše ďalej Kirby, „že tiež príhovor 
pápeža Jána Pavla II. zohrá úlohu
pri získaní tejto milosti kňazských
Turíc skrze Máriu. (...) Tieto kňazské
Turíce začnú od svätostánku, od
svätostánkov celého sveta ako od
horiacich vyhní lásky. Kňazi, ktorí 
budú verní v zotrvávaní pred Ježi-
šom v hostii, sa budú radovať. Hneď 
porozumejú zázrakom, ktoré v nich 
a skrze nich chce vykonať On.“39

Teologický komentár k citované-
mu dielu od známeho českého spi-
sovateľa a teológa Štěpána Smole-
na hovorí: „Slová tejto knihy nie sú 
ďalším konzervatívnym reptaním na 
všeobecný rozklad, nie sú ani libe-
rálnym burcovaním k boreniu starých 
poriadkov, sú výzvou k návratu pred 
svätostánky.“40 V návrate k prameňu 
– ku Eucharistickému Kristovi v já-
novskom a mariánskom adoračnom 

postoji, sa skrýva tajomstvo obnovy 
celej Cirkvi cez očisťujúci oheň Du-
cha (Mal 3, 3). Je to riešenie, ktoré 
zásadne prekračuje ekleziologické 
konštrukty vytvorené či už v pro-
stredí uviaznutom v nejestvujúcej mi-
nulosti, alebo v prostredí okúzlenom 
modernou a postmodernou. To je 
kľúč k duchovnej resuscitácii orga-
nizmu Cirkvi, čiže ku pravej refor-
me, pre ktorý by ideologická man-
tra flexibilnej Cirkvi vedúca k tvorbe
nových ministeriálnych služieb (nie-
kde nazývané tiež „služobnosti“41) 
znamenala vážne ochorenie a smrť 
v duchu slov sv. Vincenta Lerinské-
ho o pravom a nepravom vývine 
dogmy v kresťanskom náboženstve:

„Nejestvuje v Kristovej Cirkvi ni-
jaký pokrok v náboženstve? Samo-
zrejme, že jestvuje, a veľmi veľký.
(...) Ale tak, že je to naozaj pokrok
viery, nie zmena. (...) Treba teda,
aby rástlo a veľmi mocne napredo -
valo chápanie, poznanie, múdrosť tak
jednotlivcov, ako i všetkých, tak jed-
ného človeka, ako i celej Cirkvi, po-
stupom času a vekov, ale iba vo
svojom druhu, čiže v tej istej dog-
me, v tom istom zmysle a v tom
istom obsahu. Náboženstvo duše má
napodobňovať spôsoby tela. Ono
postupom rokov rozvíja a zväčšuje
svoje časti, no pritom zostáva tým, 
čím bolo. (...) Údy dojčiat sú ma-
lé, údy mladíkov veľké, ale sú to 
tie isté údy. Koľko končatín má die-
ťa, toľko má aj muž. A ak sú také,
ktoré vznikajú v dospelejšom veku,
sú už zasiate vo forme semena. Tak-
že sa neskôr u starcov nezjaví nič
nové, čo by už skôr nebolo ukryté
v deťoch. (...) Keby sa však vzhľad 
človeka postupne zmenil na nejakú
podobu, ktorá nezodpovedá jeho
druhu, či už by sa k počtu údov
niečo pridalo či od neho ubralo, ne-
vyhnutne by celé telo buď zahynulo,
alebo by bolo nenormálne, alebo by 
aspoň zoslablo. Tak sa patrí, aby sa 
aj dogma kresťanského náboženstva 
riadila týmito zákonmi pokroku, čiže 
aby sa rokmi upevňovala, časom roz-
širovala a vekom zošľachťovala.“42 

ĽUBOMÍR HLAD
Článok je výstupom riešenia pro-
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ale prvýkrát cítil, že je prijatý a
že je tu v Kreuzbergu skutočne
doma. Avšak farárka sa vyjadrila
tiež o kritických reakciách, ktoré
prichádzali, povedala o nich, že 
niektoré „majú svoju pravdu“. 
V každom prípade: vyzerá to, že 
zbor Martha to s pozvaním do
svojho kostola myslí celkom vážne.

https://info.dingir.cz, 27. 5. 2020

Náboženskí lídri v Izraeli sa mod-
lili za záchranu z pandémie
IZRAEL – Vedúci predstavitelia ži-
dov, kresťanov, moslimov i drúzov 
sa v Izraeli 22. apríla stretli, aby
sa spolu modlili za odvrátenie
pandémie. Podujatie mohli veriaci
sledovať v strímingu na internete.
Kiežby táto jednota pokračovala
aj po skončení krízy koronavírusu,
uviedol apoštolský administrátor
Latinského patriarchátu Jeruzalema
Pierbattista Pizzaballa. „Nech Boh
uzdraví chorých a odvráti túto ska-
zu zo svojho sveta. (...) Státisíce 
mŕtvych, milióny chorých. Zachráň 
nás, ó, Pane,“ modlili sa jednotliví 
náboženskí predstavitelia, ktorí po-
tom spolu recitovali 121. žalm. Pút-
nici do Jeruzalema sa ním kedysi 
vkladali do ochrany Boha, prosiac 
ho o požehnanie.

Medzináboženské stretnutie bolo
iniciatívou viacerých autorít a orga-
nizácií ako Izraelský veľký rabinát
či Svetová rada náboženských líd-
rov. Okrem sefardských a aškenáz-
skych hlavných rabínov Jitzchaka
Josefa a Davida Laua sa na ňom 
zúčastnil grécky pravoslávny pat-
riarcha Jeruzalema Teofil III., apoš-
tolský administrátor Latinského 
patriarchátu Jeruzalema arcibiskup 
Pizzaballa a vysokí predstavitelia 
moslimov a drúzov. Ako uviedol 
britský rabín David Rosen, teraz ide 
o historickú modlitbu – náboženskí 
lídri Izraela sa modlili po prvýkrát 
na jednom mieste: „Aj tí, čo bež-
ne nie sú veľmi otvorení pre me-
dzináboženský dialóg, sa pripojili 
k modlitbe, i keď to, čo nás spo-
jilo aj napriek rozdielom, boli tra-
gédie, utrpenie a bolesť.“

TK KBS, 24. 4. 2020


