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EDITORIAL
Milí čtenáři, členové, přátelé 
a podporovatelé akademie,
nové číslo našeho časopisu Dia-
log Evropa XXI, 1- 4/2019, které 
dostáváte do rukou, shrnuje čin-
nost naší akademie za rok 2019. 
Úvodním příspěvkem tohoto 
čísla jsou rozhovory k jubibileu 
sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila 
a Metoděje s arcibiskupem olo-
mouckým Mons. Janem Graub-
nerem, s nitranským biskupem 
prof. Mons. Viliamem Judákem 
a exarchou doc. Mons. Ladisla-
vem Hučkou, administrátorem 
řeckokatolické církve v České 
republice.
Hlavní témata představují 
významné akce MSKA pořádané 
v roce 2019, které byly zamě-
řeny jak na významná historická 
výročí, tak i na aktuální témata. 
Představují významná jubilea 
roku 2019, jejichž připomenutí 
jsme zorganizovali či se na nich 
podíleli. První téma je zaměřeno 
na jubileum 1150. výročí úmrtí 
sv. Cyrila. Jedná se o prezentaci 
referátů z požádaných akcí přímo 
MSKA – liturgicko-akademická 
oslava výročí umrtí sv. Cyrila, 
referáty z kongresu na Vele-
hradu a v Nitře pořádané hnutím 
Europa Christi k cyrilometoděj-
skému tématu za účasti MSKA. 
Obsahuje liturgicko-akademické 
oslavy, promluvu k 1150 výročí 
úmrtí sv. Cyrila, referát k tématu 

překladatelské činnosti sv. Cyrila 
a referát z kongresu v Nitře.
Druhým tématem jsou významné 
církevní osobnosti Českosloven-
ska. Je prezentováno referáty 
z akcí k jubileu 100. výročí vzniku 
Československa, zprávou z akce 
k jubileu 120. narození Františka 
kardinála Tomáška a s tím spo-
jenou připomínkou výročí 30. 
let od svatořečení Anežky české 
a „sametové revoluce“. Obsahuje 
promluvu a referát k Františku 
kardinálovi Tomáškovi, referáty 
ke kardinálovi J. Ch. Korcovi a bis-
kupovi Vojtaššákovi. Třetí téma 
se týka jubilea 30. let bietických 
konferencí pořádaných RP MSKA 
Olomouc s prezentací vybraných 
referátů k aktuálním otázkám. 
V rubrice Studie jsou příspěvky 
k důležitým tématům o vztahu 
Církve k penězům a médiím. 
V recenzích a anotacích jsou 
prezentovány publikace Bioetické 
konference RP MSKA Olomouc 
- vybrané referáty a dílo Papež-
ství a fenomén utramotanismus 
v Českých zemích. Rubrika popi-
sující činnost MSKA a prezentuje 
úkoly, které před naší akademií 
stojí a které máme společně 
naplňovat.
Přeji všem mnoho inspirace a sil 
ke vzájemné pomoci a spolupráci 
při obnově a rozvoji naší křesťan-
ské akademie.

ThDr. Jiří Koníček
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Rozhovor s Mons. Janem Graubnerem,
olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou

1) Jaká byla role sv. Cyrila a Metoděje v historii Moravy 
a Evropy?

Myslím, že odpověď je obecně známá. Kníže Rostislav žádal o kněze 
mluvící slovansky, protože západním misionářům lidé nerozuměli. 
Císař Michal III. mu poslal soluňské bratry. Na jejich zkušenosti vidíme 
krásný důkaz starého tvrzení, že křesťanská kultura vzniká životem 
podle evangelia, jak opakuje sv. papež Pavel VI. Když říkám kultura, 
myslím i na kulturu života včetně právních pravidel. Proto musel sv. 
Metoděj pracovat nejen na překladu Bible a liturgických knih, ale 
i státního zákoníku. Společnost, která přijala Krista, má i křesťanská 
pravidla společenského a veřejného života. Ta se jistě vyvíjejí, ale 
zásadně se liší od těch pohanských.

Pak jde o první úspěšnou evangelizaci Slovanů, kteří tvoří velkou 
část Evropy. Papežská podpora jejich práce také přispěla k rozvoji 

ROZHOVOR 
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slovanské státnosti nového státu mezi západními Franky a východní 
Byzancí.

2) Jaké vlastnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou inspirací pro 
pastoraci a dialog?

Naše znalost jejich vlastností je velmi omezená na literární zdroje. 
Nemůžeme však přehlédnout jejich ochotu přijmout velké a náročné 
poslání a vydat se pro šíření Božího království až do posledních sil, 
i když Cyril by se mohl vymlouvat na chatrné zdraví a Metoděj třeba 
na to, že náročných rolí už měl dost, a zůstat představeným kláštera 
v prostředí vyspělé kultury.

3) Co pro Vás osobně znamenají sv. Cyril a Metoděj?

Často myslím na jejich „druhý život“, jak se říká, na jejich stopu 
v dějinách, kde vidíme, jak se k nim vracejí dějiny v těžkých obdobích 
či v časech nového rozkvětu, třeba za císaře Karel IV., kardinála Diet-
richsteina či kardinála Fürstenberga. Nešlo jen o národní obrození 
a lidovou zbožnost, ale také díky jim měli křesťané na Velehradské 
pouti odvahu pozvednout hlavy za komunismu.

4) V čem je pro Vás inspirací sv. Metoděj při naplňování 
pastýřského poslání?

Dovedli se přiblížit lidu, kterému uměli naslouchat. Odborníci 
dokonce říkají, že na Moravě upravovali své překlady podle místního 
jazyka. Nedělali však ústupky v nauce, nepodbízeli se populisticky 
snižováním morálních nároků, protože znali velikost pokladu, s nímž 
přicházeli, a Boží moc, která se tak silně projevovala v jejich životě. 
To považuji za aktuální i dnes.

5) Jakou výzvou a závazkem je cyrilometodějský odkaz pro 
nás věřící akademii?

Hlavní téma dne je nová evangelizace Evropy. Podle sv. papeže 
Jana Pavla II. se nová evangelizace vyznačuje tím, že nečekáme na 
evangelizátory z cizích zemí, ale že evangelizuje celý Boží lid, nejen 
duchovní, ale všichni pokřtění, že začínáme evangelizováním sebe 
samých, abychom nebyli jen hlásnými troubami či nějakými tlumoč-
níky, ale skutečnými svědky Boží moudrosti, moci a lásky.

NAŠE TÉMA
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Rozhovor s prof. Mons. Viliamem Judákem,
nitranským biskupem

1) Jaká byla role sv. Cyrila a Metoděje v historii Slovenska 
a Evropy?

Misijným pôsobením 
Konštantína a Metoda 
naši predkovia vstúpili 
do európskych dejín, 
nerovných dejín, ako rov-
nocenný národ vtedaj-
šieho feudálneho sveta, 
a to svojou písomnou 
kultúrou, právnym pori-
adkom s etickými nor-
mami kresťanstva. Naši 
predkovia – parafrázu-
júc výrok pápeža Jána 
Pavla II. – prijímali a pre-
žívali kresťanské Božie 
slovo „dýchajúc oboma 
p ľúcami“ :  Východu 
i Západu. To boli oni, 
ktorí svojou múdros-
ťou predišli stredovek = 
reformné hnutia v Cirkvi, 
aj v národných kultúrach, 
keď osvojovanie evanje-
lia prijímali autenticky vo 
svojej rodnej reči.

Je nespochybniteľné, že solúnskych bratov právom považujeme 
za „apoštolov Slovanov“, a „otcov vlasti“ i za zakladateľov slovanskej 
i slovenskej kultúry a štátnosti, aj keď treba priznať, že neprišli na 
Veľkú Moravu do nejakej „kultúrnej prázdnoty.“ Slováci a Moravania 
už pred viac ako polstoročím prijali kresťanstvo a postupne prenikalo 
do každej oblasti života i vytvárali náboženskú terminológiu pod vply-
vom hlavne franských, gréckych, ale aj misionárov z územia vtedajšej 
Itálie, predovšetkým z Akvileje.

ROZHOVOR 
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2) Jaké vlastnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou inspirací pro 
pastoraci a dialog?

Boli to solúnski bratia, ktorí začali viesť ekumenický dialóg v Cirkvi 
i dialóg s nekresťanským svetom, potrebu ktorého pociťujeme dnes 
zvlášť. To boli oni, ktorí anticipovali aj myslenie Druhého vatikánskeho 
koncilu, keď sa mnohí účastníci koncilu inšpirovali návratom k poči-
atkom kresťanstva, ba inšpirovali sa pri liturgických reformách (živý 
jazyk popri latinčine, dôraz na osobnosť veriaceho, ľudová zbožnosť 
a i.) Potvrdilo sa, že kresťanské náboženstvo svojou inkulturáciou 
je vždy kultúrotvorné, zakladajúce trvalé duchovné aktivity, ktoré 
nám dodatočne potvrdzuje aj objektívna historiografia a kultúrna 
antropológia.

Práve tieto duchovné aktivity sa stali základom trvalej cyrilome-
todského ovocia a odkazu formatívne a pozitívne nielen v dejinách 
našich národov, ale aj v dejinách iných slovanských národov v stred-
nej a východnej Európe. Katolícka cirkev aj v zložitých vývinových 
obdobiach po zániku Veľkej Moravy je tou inštitúciou u nás, ktorá 
vo svojej pamäti vyznáva, udržiava a rozširuje významové hodnoty 
cyrilometodskej misie a sú inšpiratívne aj pre dnešný čas.

3) Co pro Vás osobně znamenají sv. Cyril a Metoděj?

Evanjelium sa u nás na Slovensku hlásalo už pred príchodom sv. 
Cyrila a Metoda ale v čase cyrilometodskej misie sa tieto hodnoty 
prehĺbili a vieme, že krátko predtým, za čias Pribinu v Nitre je písomne 
dokázaný kostol, ktorý posvätil arcibiskup Adalram krátko pre rokom 
830. Podľa toho sa aj Nitra označuje ako „matka slovenských miest“ 
alebo „slovenský Betlehem.“ Mnohí biskupi vo svojich erboch počas 
existencie nitrianskej diecézy od roku 880 mali v erbe Betlehemskú 
hviezdu nad Pribinovým kostolíkom. Aj to vyjadrovalo skutočnosť, že 
odtiaľto sa potom šírilo evanjelium do všetkých častí nielen dnešného 
Slovenska ale aj mimo jeho hraníc. Prvý nitriansky biskup Wiching, 
mal byť podľa dokumentu pápeža Jána VIII. vo všetkom spolupra-
covníkom arcibiskupovi Metodovi, moravskému metropolitovi. To 
všetko je dôvodom k pokore a zodpovednosti, kdeže „stojíme na 
pleciach“ takýchto významných osobností. Preto si uvedomujem 
čoraz viac, že Boh ma vyvolil na túto vznešenú službu kňaza o to viac 
biskupa, bez mojich zásluh, a to práve v Nitre. Často si pripomínam 
slová Jána Pavla II. z jeho pohľadov na biskupskú službu z knihy 

NAŠE TÉMA
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Vstaňme a poďme: „Ak by v biskupstve niekto videl vyznačenie pre 
seba samého, nebude plniť zodpovedne svoje biskupské poslanie.“

4) V čem je pro Vás inspirací sv. Metoděj při naplňování 
pastýřského a apoštolského poslání?

Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod poukázali na hodnoty, ktoré sa na 
historickej ceste národov osvedčili ako veľmi časové aj pre našu dobu, 
ktorá v dôsledku toľkých zložitých náboženských, kultúrnych, občian-
skych a medzinárodných otázok hľadá zdôvodnenú jednotu v skutoč-
nom spoločenstve rôznych zložiek. Tieto hodnoty sa však neprejavili 
bez obety, ktorú možno považovať za nekrvavé mučeníctvo.

Možno povedať, že pre týchto dvoch hlásateľov evanjelia bola 
príznačná ich láska ku všeobecnému cirkevnému spoločenstvu na 
Východe i na Západe, v ktorom vyhradili miesto pre novú cirkev, ktorá 
sa rodila v slovanských národoch. Od nich vychádza aj pre dnešných 
kresťanov a ľudí našej doby výzva, aby sme budovali toto spoločen-
stvo spoločnými silami.

5) Jakou výzvou a závazkem je cyrilometodějský odkaz pro 
nás věřící a naši akademii?

S vďačnosťou a obdivom treba pristupovať k dedičstvu našich 
otcov, k duchovnému a kultúrnemu dedičstvu sv. Cyrila a sv. Metoda. 
Teda k tradícii, ktorej podstatu tvoril vždy kult oboch bratov, živý 
kult a nijaký mýtus. Cirkev predsa stála pri zrode a úspešnosti misij-
ného diela Konštantína a Metoda, po tragickom vyhnaní ich žiakov 
zakladá kult solúnskych bratov, keď v zmenenej situácii, prijíma ich do 
zoznamu svätých, aj potom keď povoľuje deň ich sviatku a príslušné 
modlitby. Kult sv. Cyrila a Metoda sa rozširuje v miestnych cirkvách 
a biskupstvách, v kláštoroch, v kapitulách čo dokumentuje kalendá-
rový kontext, záznamy v misáloch, v spevníkoch, ďalej mnohé patro-
cínia a i. Osobitný kult predstavuje oral history a iný zasa výtvarné 
umenie, literatúra legendistická, spevná a pod.

Všimnime si, že ak sa dnes vášnivo polemizuje o dávnej minulosti, 
tak predmetom diskusií nie je len minulosť, ale aj naša prítomnosť 
a budúcnosť. Vychádza sa pri tom z úplne logického predpokladu, 
že čo nemalo minulosť, nemá oprávnenie na existenciu v súčasnosti 
a už vôbec nie v budúcnosti. Ak nám niekto upiera minulosť, ak nás 
zbavuje historickej pamäte, ak nás vyhlasuje za náhodu dejín, hovorí 
tým zároveň, že nemáme ako suverénny a samostatný národ nárok 
na budúcnosť.

ROZHOVOR 
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Viera je aj nádejou pre našu budúcnosť, svetlom na ceste života. 
Avšak je tu nebezpečenstvo, ktoré môže nechať vyblednúť svetlo 
viery: pokušenie zredukovať ju na niečo z minulosti. Niečo dôležité 
ale patriace do inej doby, ako keby viera bola krásnou knihou s mini-
atúrami na uchovanie v múzeu. Ak je však viera uzavretá v archívoch 
dejín, stráca svoju premieňajúcu silu, živú krásu a pozitívnu otvore-
nosť voči všetkým. Preto je potrebné, denno-denne oživovať toto živé 
stretnutie s Pánom. To bude obnovovať náš život, oslobodzovať ho 
a robiť ho vnímavým pre potreby iných a tiež na nečakané situácie. 
Ak mu vytvoríme priestor, staneme sa schopnými vyžarovať lásku. Tak 
budeme schopní môcť pokračovať vo veľkom príbehu evanjelizácie 
sv. Cyrila-Konštantína a Metoda, ktorú svet tak veľmi potrebuje aj 
v dnešných časoch.

Rozhovor s Mons. Ladislavem Hučkou,
apoštolským exarchou řeckokaltoické církve v ČR

1) Jaká byla role sv. Cyrila a Metoděje v historii Moravy 
a Evropy?

Role sv. Cyrila a Metoděje je 
možné určitou dobu spojovat, ale 
pak i oddělit, protože jejich přínos 
nebyl vždy stejný. Každý měl svůj 
osobitý přínos k dějinám. Je však 
důležité oddělit ty spíše legendární 
prvky, od skutečně dějinných faktů. 
Myslím, že to byli velmi realističtí 
světci, kteří se nespoléhali na nic, 
co bylo mimo jejich dosahu. To, 
že se tam staly i nějaké zázraky, 
je možné, ale v první fázi je třeba 
uvažovat s tím, že tam není žádný 
zázrak. Nemůžeme předpokládat 
zázrak tam, kde si nevíme něco 
vysvětlit tak, aby to vyhovovalo naší 

teorii. Například vznik hlaholského písma.

NAŠE TÉMA
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2) Jaké vlastnosti sv. Cyrila a Metoda jsou inspirací pro nás 
v pastoraci a dialogu?

O osobních vlastnostech těchto dvou světců nemáme přímé svě-
dectví. To, co se píše v legendách, nemůžeme brát za bernou minci. 
Vzniklo to až hodně později a zřejmě na objednávku. Víme však, že 
strom se pozná podle ovoce, podle plodů. A plody požehnaného 
působení našich světců jsou nezpochybnitelné. Když to vezmeme 
historicky, můžeme se inspirovat jejich úsilím o inkulturaci. Jsou nám 
vzorem pravé křesťanské inkulturace. Ne tehdejší svět a jeho kultura 
je ovlivnily, ale oni úspěšně ovlivnili tehdejší kulturu a pokřesťanštili ji. 
Od nich bychom si měli brát vzor v dnešní snaze o ovlivnění mnohdy 
ještě pohanských kultur.

3) Co pro Vás osobně znamenají sv. Cyril a Metoděj?

Jsou to pro mne majáky, které svítí před námi a ukazují cestu. 
Musíme je však správně pochopit a nenechat se příliš ovlivnit tím, 
co bychom si přáli, aby byli. Víme, že je tu i tendence využívat jejich 
odkaz pro potvrzování některých názorů na jednotu církve, především 
východních. Z faktů vyplývá, že oba byli věrní papeži a neměli žádné 
problémy s jednotou církve. Tak, jako ji vyznáváme my, řeckokatolíci, 
tak ji v praxi, nejen slovy, vyznávali i oni. I proto jsou pro nás nejen 
inspirací, ale i posilou na další cestě jednoty Kristovy církve.

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc. je od roku 2003 druhý biskup 
(apoštolský exarcha) Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve 
v České republice. V letech 1966–1971 vystudoval experimentální 
fyziku na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích, v roce 1972 
obhájil rigorózní práci z oblasti fyziky tuhých těles a získal titul RNDr. 
Roku 1987 získal na Vysoké škole báňské v Ostravě titul kandidáta 
geologických věd (CSc.). V letech 1992–2000 studoval teologii na 
Papežské Lateránské universitě v Římě. Studia ukončil doktorátem, 
tématem doktorské práce byly kosmologické ideje ruských 
náboženských myslitelů 19. a 20. století. Od roku 2000 vyučoval 
dogmatickou teologii na Teologickém institutu v Košicích, v roce 
2004 se habilitoval na docenta z oblasti dogmatické teologie. 

ROZHOVOR 
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Svatí Cyril a Metoděj, apoštolé Slovanů
Mons. Antonín Basler

Promluva pronesená na mši svaté v katedrále 
sv. Václava Olomouci dne 14. 2. 2019 k jubileu 
1150. výročí umrtí sv. Cyrila v rámci liturirgicko-
akademického kolokvia. 

Milí bratři a sestry,
je dobře si připomínat, že základ-
ním postojem člověka před 
Bohem je vděčnost, protože 
všechno, co máme, počínaje 
dary přirozenými až po ty nad-
přirozené, máme od Něho. A je 
krásné, když se nezapomíná ani 
na ty, skrze které nám Bůh své 
dary dává, tedy naše dobrodince 
pozemské. Mezi ně patří i naši 
věrozvěstové - dnes zvláště mys-
líme na sv. Cyrila při příležitosti 
150. výročí jeho úmrtí 14. února 
r. 869 v Římě, kde je i pochován 
v bazilice sv. Klimenta.

Jistě stojí za to připomenout si 
hlavní rysy podivuhodného života tohoto světce, který byl jedním 
z klíčových „nástrojů“ pro předání víry slovanským národům. Sv. 
Pavel, který obdržel evangelium, jak sám říká, přímo ze zjevení Ježíše 
Krista, přinesl křesťanskou víru v šedesátých letech prvního století 
do Soluně, pra, pra předkům sv. Cyrila a Metoděje, a oni ji přinesli 
našim předkům na Moravu. Nebyli prvními evangelizátory, v našich 
krajích už byli misionáři z Itálie, z Řecka i Německa, kteří ale vzhledem 
k používání latinského jazyka neměli velký úspěch.

Metoděj se narodil v roce 815 a původně se jmenoval Michael. Zpo-
čátku dosáhl významných vojenských hodností a pak se stal místodr-
žitelem strymontské provincie, osídlené Slovany. Brzy se však tohoto 
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místa vzdal a uchýlil se do kláštera na úpatí hory Olympu. Konstantin 
se narodil kolem roku 827, byl tedy o 12 let mladší. Po studiích na 
konstantinopolské univerzitě mu bylo nabídnuto významné místo 
v byzantské státní správě. Konstantin však světskou kariéru odmítl 
a rozhodl se pro stav duchovní. Po krátkém pobytu v klášteře však 
byl vypátrán a přesvědčen k návratu do Konstantinopole. Stal se 
ve 24 letech profesorem filosofie na univerzitě, kde nedávno sám 
studoval. Kolem roku 850 byl pověřen první diplomatickou misí ke 
dvoru arabského chána, kde měl ve veřejných disputacích obhájit 
křesťanské učení o Nejsvětější Trojici. Po návratu z úspěšné mise se 
připojil ke svému bratru, který stále ještě byl v klášteře pod Olympem. 
Roku 860 chazarský chán oslovil byzantského císaře Michaela, aby 
k Chazarům na sever od Černého moře poslal vzdělaného misionáře. 
Tehdy se dva soluňští bratři vydali na dlouhou a nebezpečnou cestu 
až do sídla chazarského chána u Kaspického moře. Při cestě přes Krym 
nalezli ostatky svatého papeže Klimenta, třetího nástupce apoštola 
Petra, a tyto ostatky donesli do Konstantinopole a část z nich později 
do Říma. Po návratu se Metoděj stal opatem kláštera a Konstantin 
se stáhl do ústraní, aby se věnoval modlitbě a studiu. V této situaci 
zastihlo oba bratry pozvání k nové misijní cestě, tentokrát na Velkou 
Moravu. Misie Konstantina a Metoděje u slovanských národů se 
právem řadí k nejvýznamnějším událostem 9. století.

Velkomoravský kníže Rostislav se obrátil na byzantského císaře, aby 
mu poslal duchovní, kteří by byli schopní hlásat křesťanství v mateř-
ské řeči Slovanů. Oba bratři se na své poslání pečlivě připravili, Cyril 
vytvořil speciální slovanské písmo, přeložil do staroslověnštiny evan-
geliář a liturgické knihy, sv. Metoděj dokonce sepsal i zákoník, základ 
právního řádu. Roku 863 se vydali na Moravu. Vývoj misie na Moravě 
vypadal velmi slibně, jakkoli byla situace komplikovaná. Země spadala 
pod pravomoc arcibiskupství salcburského a biskupství bavorská. 
Ze strany německých biskupů se odpor vůči bratřím a jejich žákům 
stupňoval i proto, že záměrem soluňských misionářů bylo, co nej-
dříve nahradit německé kněžstvo místním duchovenstvem. Po třech 
letech působení se vydali se skupinou svých žáků do Benátek, aby je 
nechali vysvětit na kněze a vytvořili tak první jádro národního vel-
komoravského kněžstva. Když ale dorazili do Benátek, byli napadeni 
některými církevními představiteli, že staroslověnština není uznaný 
bohoslužebný jazyk. Kvůli tomu byli papežem Mikulášem I. předvoláni 
do Říma. Krátce na to však tento papež zemřel. Když soluňští bratři 

JUBILEUM  SV. CYRILA



12 DIALOG EVROPA XXI

do Říma doputovali, nalezli tam už nového papeže Hadriána II. Ten 
jim vyšel vstříc až před brány města a přijal je s veškerými poctami. 
Roku 868 o vánocích Hadrián II. slavnostně schválil a požehnal slo-
vanské bohoslužebné knihy. Stalo se to nad oltářem betlémských jeslí 
v bazilice Panny Marie. Slavnostní akt tam dodnes připomíná pamětní 
deska. O pár týdnů později 14. února 869 zemřel v Římě Konstantin, 
vysílen námahami cest a nemocí. Bylo mu pouhých dvaačtyřicet let. 
Byl pohřben v bazilice sv. Klimenta. Hadrián II. pak vysvětil Metoděje 
na biskupa a poslal jej zpět na sever jako papežského legáta a metro-
politu všech Slovanů, Moravy a Panonie. Reakce bavorských biskupů 
na sebe nedala dlouho čekat - bez papežova vědomí byl Metoděj 
zajat, přivlečen před soud, uvězněn a mučen. Dva a půl roku byl 
Metoděj vězněn, než byl papežským legátem osvobozen a jeho věz-
nitelé potrestáni. Metoděj se vrátil na Moravu, kde se zatím ujal vlády 
Rostislavův synovec Svatopluk, a opět se ujal svého díla evangelizace 
a formace prostého lidu i kněží. Po jeho návratu z vězení nastalo 
období rozkvětu místní církve, bylo postaveno mnoho klášterů a kos-
telů. Útoky německých biskupů však pokračovaly. Do Říma přicházely 
pomluvy, že Metoděj hlásá bludy a nadále slouží slovanskou boho-
službu, i když papež Jan VIII. povolení svého předchůdce Hadriána 
zrušil. Metoděj skutečně využil práv papežského legáta zvážit vhod-
nost některých nařízení Říma a nadále sloužil slovanskou liturgii, která 
zatím na Moravě zdomácněla. Nakonec byl papežem znovu předvolán 
do Říma, kde se při slyšení u papeže snadno obhájil, a to i ohledně 
používání slovanské liturgie, kterou papež znovu slavnostně potvrdil. 
Sv. Metoděj pracoval po návratu na Moravu neúnavně ještě 4 roky, 
a odešel k Pánu 6. dubna roku 885 uprostřed svatého týdne. Byl 
pohřben ve své metropolitní bazilice. Před tím, co oba bratři vykonali, 
procestovali, protrpěli, nezbývá než se opravdu ve veliké úctě sklánět 
a děkovat – Bohu i jim. V moderní době potvrdili mnozí papežové 
dílo svatých bratří ze Soluně a roku 1980 prohlásil, dnes už svatý, Jan 
Pavel II. sv. bratry Cyrila a Metoděje spolu se sv. Benediktem z Nursie 
za spolupatrony Evropy. I životy světců jsou úžasným Božím slovem. 
Takovým velikánům vděčíme za dar toho nejvzácnějšího, co ve svém 
životě máme, za dar víry.

Co vzácnějšího nám může kdo nabídnout, než trvalé přátelství s jedi-
ným pravým živým Bohem, od něhož všichni máme život; co vzácněj-
šího lze v celém světě najít, než přítomnost Ježíše, Božího Syna v jeho 
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slově a ve svátosti Eucharistie, a tím i v našich srdcích. Co vzácnějšího 
může být než církev, rodina, kterou Ježíš založil na apoštolech a do 
níž smíme patřit, pod jejímiž křídly nacházejí domov všechny národy 
světa. Co může být krásnějšího než směřovat k Bohu, jemuž smíme 
spolu s Ježíšem říkat Abba, Otče, tatínku, a vědět, že nikdo a nic nás 
nemůže odloučit od Boží lásky, ba ani sama smrt. Naopak, právě 
v bráně smrti, budeme moci zahlédnout Boha tak, jak je a navždy 
spočinout spolu s Kristem v jeho náruči. Udělejme tedy, drazí přátelé 
všechno pro to, abychom Bohu, Boží lásce zůstali věrní, a na kolik 
můžeme, abychom k ní věrně, až do konce života ukazovali cestu 
i jiným, zvláště našim nejbližším a našim dětem. Toto vzácné dědic-
tví otců, dědictví sv. Cyrila a Metoděje, zachovej, Pane, nám i našim 
dětem. Amen.

Antonín Basler (* 16. února 1956, Šumperk) je moravský 
římskokatolický duchovní, pomocný biskup a kancléř olomoucké 
arcidiecéze. Od 1. 1. 2018. je děkanem Metropolitní kapituly
u sv. Václava v Olomouci
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Svatý Konstantin – Cyril jako překladatel
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Referát z liturgicko-akademického kolokvia k uctění 1150. výročí 
smrti sv. Cyrila, světce a filozofa 14. 2. 2019 Olomouc

Jméno sv. Konstantina-Cyrila (zemřel 14. 2. 869 ve věku 42 
let v Římě) je spojováno s titulem „Filosof“. Toto označení dostal 
Konstantin-Cyril už za svých studií na univerzitě v Cařihradě. Ale 
byl tak označen především během svého vlastního univerzitního 
působení v tomto městě. Tento titul „Filosof“ znamenal, že Konstantin 
byl pokládán za vynikajícího učence, za geniálního myslitele.1 
Konstantinova genialita se projevovala nejen v jeho schopnostech 
filosofovat. V následujícím zamyšlení půjde především o jeho 
schopnosti jako překladatele. Nemůže se však jednat jenom o úzce 
omezený smysl schopného profesionála v překládání, ale musí nutně 
jít o souvislost s celým Konstantinovým životním dílem, tj. s tím, 
co ho hodnotí více než jako „Filosofa“. Je to fakt, že byl apoštolem 
i učitelem Slovanů, že je uctíván jako svatý Konstantin-Cyril a že byl 
spolu se svým bratrem Metodějem jmenován spolupatronem Evropy.

Překladatel musí mít nepochybně jazykové znalosti na patřičné 
úrovni. Sv. Konstantin-Cyril znal několik jazyků. Ovládal nesporně velmi 
dobře svou mateřštinu, tj. řečtinu. Její hovorová podoba se však už 
tehdy jistě dost lišila od klasického i biblického jazyka. Ale v písemných 
projevech užíval jazyka literární tradice. Musíme předpokládat, že 
Konstantin ovládal jistě také latinský jazyk. V 8. kapitole Života sv. 
Konstantina-Cyrila čteme o Konstantinovi: „Když dospěl do Chersonu, 
naučil se tam židovské řeči a knihám a překladem osmi částí mluvnice 
ještě víc do ní vnikl.“2 Jednalo se asi o překlad do řečtiny. Také se tam 
vypráví o jistém Samaritánovi, který disputoval s Konstantinem. Když 
Samaritán přinesl samaritánské knihy, Konstantin si je vyprosil, „zavřel 
se doma a oddal se modlitbám a od Boha osvícen začal číst knihy bez 

1  Srov. F. GRIVEC, Konstantin und Method: Lehrer der Slaven, Wiesbaden: O. 
Harrassowitz, 1960, s. 32.

2  J. VAŠICA, Literární památky epochy velkomoravské: 863–885, Praha: Vyšehrad, 
1996, s. 236.
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chyby.“3Ve stejné kapitole Života sv. Konstantina-Cyrila je také sporné 
místo, protože ve staroslověnském textu se doslova mluví o tom, že 
Konstantin na Chersonu našel evangelium a žaltář psaný „ruskými 
písmeny“. Dnes ovšem převládá názor, že se tím myslí syrský jazyk. 
Konstantin by pak také ovládal syrštinu (v tom smyslu rovněž překládá 
toto místo J. Vašica: „syrskými písmeny“4).

Konstantin-Cyril ovšem ovládal nepochybně velmi dobře slovanský 
jazyk, tj. staroslověnštinu. Naučil se tzv. soluňsko-makedonský dialekt 
slovanštiny. Se slovansky mluvícími lidmi se mohl setkat i v samotné 
Soluni (mohli to být např. i ti, kteří sloužili v jeho rodném domě). 
V Životě sv. Metoděje 5 říká císař Michael Konstantinovi: „Soluňané 
všichni mluví čistě slovansky.“5 Existuje i názor, že soluňští bratři 
byli rodem Slované.6 Konstantin-Cyril vynalezl hlaholské písmo a byl 
také hlavním aktérem překladů do staroslověnštiny, které vznikly za 
jeho života. Za Konstantinovo dílo lze pokládat několik překladů do 
staroslověnštiny. Ještě před odchodem na Velkou Moravu byl zřejmě 
přeložen evangeliář. Na Moravě potom byla přeložena všechna 
čtyři evangelia. Zbývající knihy Nového zákona (tzv. Apoštol) byly 
přeloženy také na Velké Moravě (J. Vašica uvádí jako překladatele 
Cyrila a Metoděje7). Mezi nejstarší staroslověnské překlady se počítá 
také žaltář, který přeložil Konstantin-Cyril na Velké Moravě. Překlad 
celého Starého zákona už jistě Konstantin-Cyril nedokončil. Mezi 
badateli je sporné, zda to zvládl později sv. Metoděj.8 Konstanin-Cyril 
ovšem zřejmě přeložil tzv. liturgii sv. Petra, tj. římskou liturgii, jejíž 
zlomky jsou v Kyjevských listech. Konstantin překládal však podle 
již existujícího řeckého překladu, i když také vliv latinského znění je 
v textu možné vystopovat.9 Sv. Konstantin-Cyril je rovněž pokládán 
za autora zpovědního řádu velkomoravského, ve kterém odborníci 

3  Tamtéž.
4  Tamtéž.
5  VAŠICA, Literární památky, s. 281.
6  B. ZLÁMAL, Svatí Cyril a Metoděj, Řím: Křesťanská akademie, 1985, s. 42, jmenuje 

jako zastánce tohoto názoru J. Vašicu. Sám však říká, že pro „slovanský původ 
není dokladů“.

7  VAŠICA, Literární památky, s. 39.
8  Viz VAŠICA, Literární památky, s. 40–42.
9  Srov. VAŠICA, Literární památky, s. 55.
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nacházejí formulace opírající se o původně starohornoněmecké 
texty.10

Nejjistěji a nejnázorněji je překladatelské umění sv. Konstantina-
Cyrila poznat na překladu evangelií. Uveďme několik příkladů (podle 

F. Grivce). Řecký výraz χώρα, který má prvotní význam „krajina, 
území, země“, je jak v Lk 12,16 („Jednomu bohatému člověku se na 
poli hojně urodilo“), tak v Jan 4,35 („podívejte se na pole: jsou už 
bílá ke žním“) přeložen pomocí lahodného výrazu niva. Na druhém 
místě má např. latinská Vulgáta méně vhodně (ale i Neovulgáta 
z r. 1979) „regiones“, tj. „krajiny, území“ (už nejstarší česká Bible 
drážďanská ze 14. století má právě „krajiny“11 podle latiny). V Lk 2,44 
se vyskytuje řecké slovo συνοδία, které označuje „skupinu společně 
cestujících, skupinu poutníků“. Staroslověnský překlad má na tomto 
místě elegantní slovo družina.12 Rukopisy staroslověnského překladu 
se někdy liší, takže nemusíme mít jistotu o podobě prvotního 
znění. Možná však byly různé varianty hned na počátku, protože 

10  Viz VAŠICA, Literární památky, s. 58.
11  V. KYAS (ed.), Staročeská Bible drážďanská a olomoucká: Kritické vydání nejstaršího 

českého překladu bible ze 14. století, I: Evangelia, Praha: Academia, 1981, s. 302.
12  Viz GRIVEC, Konstantin und Method, s. 198.
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nejvhodnější překlad nebyl úplně jasný. Tak je to snad u známého 
textu v Mt 16,18 „na té skále zbuduji svou církev“. Některé rukopisy 
mají překlad na semь Petrě (např. Codex Assemani), některé na 
semь kamene (např. Codex Zographensis). Podle F. Grivce pocházejí 
obě varianty od Konstantina. První bývá počítána jako nepřeložený 
text. Ale neplatí to úplně, protože v ní není užito ukazovací zájmeno 
ženského rodu, tj. vazba na sej petrě, ale zájmeno mužského rodu (na 
semь Petrě), vztahující se k Petrovi. Nedostatkem tohoto překladu pro 
čtenáře neznalé řečtiny je ovšem to, že v něm není vyjádřen význam 
„skála“ u jména Petr.13 V Mt 6,19n. („neshromažďujte si poklady na 
zemi… ale shromažďujte si poklady v nebi“) je vidět snaha napodobit 
hříčku se slovy v původním řeckém textu (θησαυρίζετε… θησαυρούς) 
překladem ne sъkrivaite sъkrovištь na zemlji… sъkrivaite… sъkrovišta 
na nebese, kde sъkrovište má význam „poklad“, ačkoliv původní 
význam tohoto slova je „skrýše“.14

Překladatelské dílo sv. Konstanttina-Cyrila těsně souvisí s jeho 
misijní činností. Hlasatel evangelia se musí přiblížit jeho adresátům 
i jazykem. V 3. sloce cyrilo-metodějské písně „Bože, cos ráčil“ jsou 
slova: „Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy 
svaté psali, získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky 
zachovali.“15 To je také vyjádření cyrilometodějského misijního díla. 
Tak by mělo vypadat misijní dílo Církve i dnes.

Prof. Ladislav Tichý, Th.D. je český 
římskokatolický teolog, duchovní, kanovník 
olomoucké metropolitní kapituly a profesor 
novozákonní biblistiky na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Roku 1992 byl habilitován 
na (CMTF UP Olomouc) s účinností od 
1. března 1993. V roce 2005 byl jmenován 
profesorem. V letech 1991–97 byl děkanem 
fakulty.

13  GRIVEC, Konstantin und Method, s. 204.
14  Viz GRIVEC, Konstantin und Method, s. 200.
15  Kancionál: společný zpěvník českých a moravských diecézí, Praha: Zvon, 1990, 

s. 484.
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Vratit se ke Kristu, prameni veškeré naděje
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Referát přednesen na sympoziu v rámci III. Kongresu 
hnutí Europa Christi v Nitře „ Mise apoštolů Slovanů  
sv. Cyrila a Metoděje, jako výzva pro novou 
evangelizaci Evropy“

Excelence, vážení hosté a milí 
bratři a sestry,
vzpomínáme na velké apoštoly 
Slovanů a spolupatrony celé 
Evropy. Žili dávno v 9. století, 
a přece jsou i dnes středem naší 
pozornosti. Čím byli tak velicí? 
Jaký odkaz zanechali nám, kteří 
máme za úkol novou evangeli-
zaci?

Solunští bratři přišli k našim 
předkům jako misionáři. Nebyli 
první, už řadu let zde působili misionáři z jiných zemí. Byly zde i kos-
tely. Lidé však dosavadním misionářům nerozuměli a proto evange-
lium zůstalo daleko od jejich srdcí. Svatí bratři Cyril a Metoděj použili 
nové formy evangelizace a byli úspěšnější než jejich předchůdci.

Měli odvahu opustit své jistoty a vysoká postavení, přijmout 
pozvání a vydat se do neznámých zemí hlásat evangelium. Byli si 
vědomi bohatství, které jim bylo svěřeno. Uměli se z něho radovat 
a byli vnitřně hnáni k tomu, aby se dělili s druhými. Před příchodem 
k nám měli nejen zkušenost veřejného života a misií, ale i velikou zku-
šenost ticha modliteb a studia v klášteře. Tam snad můžeme hledat 
tajemství jejich objevů, odvahy i úspěchů.

Přišli k lidem jiné kultury a jiného jazyka. Dobře poznali lid, jeho 
kulturu i jazyk. S odvahou vytvořili geniální dílo nového slovanského 
písma. Dosáhli papežského uznání staroslověnštiny jako liturgického 
jazyka vedle hebrejštiny, řečtiny a latiny. Ostatní národy na to musely 
čekat tisíc let až do druhého vatikánského koncilu. V době napětí sta-
věli odvážný most vztahů mezi východem a západem. Ale z evangelia 
neslevili nic ani kvůli pohanům. Zato mluvili jejich jazykem. Všichni jim 
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rozuměli. Takže nám to připomíná seslání Ducha Svatého o Letnicích 
v Jeruzalémě, kde všichni rozuměli, ačkoliv byli z různých národů.

Evropa je dnes v situaci, která se v něčem té jejich podobá. Na 
mnoha místech stojí kostely, ale většině obyvatel evangelium moc 
neříká. Nežijí podle něho. Kazatelé se namáhají, ale pro mnohé 
jsou jako cizinci, kteří mluví neznámou řečí. Jakoby vysílali na jiné 
vlnové délce, než na jaké poslouchá svět. Dělají se různé pokusy. 
Někdy opouštíme naši terminologii, někteří dokonce i hodnoty, aby 
se přiblížili myšlení světa, a stejně jsou nakonec zklamáni. Evropa 
nutně potřebuje evangelizaci. V čem by však měla být naše forma 
evangelizace jiná, aby byla úspěšná?

Svatý otec Jan Pavel II., který prohlásil sv. Cyrila a Metoděje za 
patrony Evropy, vyzýval k nové evangelizaci už od nástupu do svého 
úřadu. Co si představoval pod pojmem „nová evangelizace“? Říkal, 
že evangelizace musí být nová svým zápalem. A to bude tehdy, když 
poroste naše spojení s Bohem a vzplane v nás oheň Ducha.

Nová bude tím, že nebudeme čekat na misionáře profesionály, 
kněze a řeholníky, ale evangelizovat bude celý Boží lid, každý, kdo 
objevil, že ho má Bůh rád.

Nová musí být i ve způsobu, kdy nejde jen o poučování, ale o dia-
log vycházející z lásky a úcty k druhému i k pravdě. Dialog ovšem 
neznamená, že diskutujeme o tom, co z Boží pravdy přijmeme a co 
ne. Ale přijetím druhého člověka vytváříme společenství, společen-
ství Církve, v němž se setkáváme se samotným Kristem. Musíme být 
v lásce, abychom mohli zakusit, že on sám je uprostřed nás.

V pokoře se sami stáváme ničím, abychom v jistém smyslu mohli 
do druhého proniknout. Tak se my inkulturujeme do světa druhého, 
seznamujeme se s jeho kulturou, s jeho jazykem a on se disponuje 
k tomu, aby nám naslouchal. Pak můžeme sdělovat, co učí naše víra, 
aniž bychom něco vnucovali, nebo se snažili přetahovat. Dáváme 
prostě z lásky.

Evangelizace je snaha Církve ohlašovat všem, že Bůh je miluje, že 
za ně obětoval svůj život v Ježíši Kristu a že je zve k věčnému štěstí.

Evangelizace se zaměřuje nejen na jednotlivce, ale na celé části 
obyvatelstva a má za cíl uskutečnění zralých církevních společenství.

Není však možné evangelizovat druhé, jestli neevangelizujeme 
nejprve sebe. Jen člověk proměněný zákonem Kristovy lásky může 
obrátit srdce a mysli druhých ve své vlasti nebo ve světě.

Lásku Boží k lidem nelze však jen ohlašovat, ale je třeba ji přinášet. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 
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k sobě navzájem (Jan 13,35). A: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
za své přátele položí svůj život.(Jan 15, 13) První křesťané vydávali 
toto svědectví tak, že se říkalo: Podívejte se, jak se milují. Kdo věří, 
že Bůh je láska, ten ví, že darováním lásky, daruje Boha.

Podmínkou účinné evangelizace je naše svatost a také hlásání ze 
střech toho, co jsme prožili v intimním spojení s Bohem. Sdělování 
zkušeností s Bohem a jeho slovem.

Starý evropský kontinent, který potřebuje novou evangelizaci, 
má právo očekávat pomoc od katolických národů. Mnoho lidí dnes 
žije trvale nebo na čas v jiných evropských zemích. Kéž by svůj pobyt 
v jiném prostředí, které třeba dnes nežije křesťansky, chápali jako 
misijní poslání. Každý křesťan je dnes povinen přinášet Boha tam, 
kde žije. Slavit apoštoly Slovanů pravdivě jistě znamená pokračovat 
v jejich poslání. Kéž nám svou přímluvou pomáhají realizovat to, co 
nás naučili, když přinesli nové metody evangelizace.

Připomeňme si, jak vidí současného misionáře papež František, 
který říká: Misijní poslání je vášeň pro Ježíše, avšak současně i vášeň 
pro jeho lid. (EG 268) Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře 
v úsilí o dobro bližního a touží po štěstí druhých. (EG 272) A člověk, 
který není přesvědčivý, nadšený, jistý a zamilovaný, nepřesvědčí 
nikoho. (EG 266) První motivací k evangelizaci je Ježíšova láska… Co 
by to bylo za lásku, která necítí potřebu mluvit o milované osobě 
a představovat ji druhým? (EG 264)

Když se dívám na evropskou společnost kolem nás a ptám se, 
čím by začali dnešní evangelizaci solunští bratři, domnívám se, že 
by především nabídli křesťanský pohled na člověka. Svět se bije 
o lidská práva a při tom jde často o bezpráví na slabších. Přehnaná 
práva jedince oslabují rodinu, jednostranná práva dospělých oslabují 
práva dětí, bezohledná práva mocných zneužívají slabé. Dokonce: 
Žádný nebo malý počet dětí je prezentován jako uvědomělý přístup 
k ochraně přírody, který si zaslouží ocenění. A když už je dítě na cestě, 
veřejné mínění si již dávno vydobylo zákony o možnosti potratu. 
Biolog má jasno: druh, který zabíjí vlastní mláďata, protože se mu 
o ně nechce starat, vymře. Pak bylo třeba ještě člověka přesvěd-
čit, že jediným důvodem, proč zde na světě být, je zábava – filmy, 
hudba, sex, nápoje, cestování, restaurace, pláže, nic víc. A až člověk 
pochopí, že opravdu o nic víc v životě nejde, až nastane eutanazie 
duše, pak – pokud již bude sytý života – nabízejí, aby bez ohledu na 
věk spáchal spořádaně sebevraždu, při níž mu pomůže lékař. (Orko 
Vácha) Společnost má problém se shodnout na tom, kdo je člověk, 
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co je rodina, kdo je muž a kdo žena. Beseda s mladými mi ukázala, že 
neznají paliativní léčbu a jsou pro eutanázii jen ze soucitu s trpícími, 
že potrat je jen vyřešením nechtěného těhotenství, že mnohým 
nahradí děti domácí mazlíčci, pro něž žádají práva podobná lidským 
atd. Vypadá to, že společným základem mnoha současných problémů 
je nedostatečné pochopení člověka.

Kdo je člověk? Podle některých je člověk jen živočišný druh. To 
vede k důsledkům, o nichž jsme mluvili.

Křesťan věří (KKC), že člověka stvořil Bůh jako muže a ženu ke 
svému obrazu, že mu dal svobodu ke konání dobra a svěřil mu péči 
o přírodu, kterou může zodpovědně užívat, ale ze svého správcovství 
se bude zodpovídat. Když člověk zneužil svobodu a svůj hřích nebyl 
schopen napravit, stal se Bůh člověkem a šel na kříž, aby člověka 
vykoupil. To znamená, že člověk má cenu smrti Boha, který za něj 
zemřel. To je člověk.

Bible říká hned na začátku, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu. 
Jaká důstojnost! Stvořil je jako muže a ženu, kteří vytvářejí „jedno 
tělo“ a jako manželé a rodiče mohou předávat lidský život. Tím jedi-
nečným způsobem spolupracují na díle Stvořitele. Jaké povýšení! Jsou 
povoláni k tomu, aby měli účast na Boží prozřetelnosti vůči ostatním 
tvorům podle příkladu Stvořitele, který miluje všechno, co je. Z toho 
vyplývá jejich zodpovědnost za svět, který jim Bůh svěřil. Člověk byl 
stvořen jako dobrý a jako přítel Stvořitele, s nímž se stýkal. Žil v ráji 
a obdělávání zahrady nebylo pro něj namáhavou prací. Byl v harmo-
nii se sebou samým i s tvorstvem. Byli svatí a měli účast na božském 
životě. Neměli zemřít ani trpět. Člověk vládnoucí nad světem dovedl 
především ovládat sám sebe. Byl neporušený a spořádaný, protože 
nepodléhal žádostivosti, která z něho dělá otroka smyslových rozkoší, 
lačnosti po majetku a sebezdůraznění proti příkazům rozumu.

Tragickou změnu způsobil hřích, který není jen nějakých chybným 
krokem. Zneužití svobody spojené s neposlušností ukazuje, že člověk 
dal přednost sobě před Bohem, sám se postavil na místo Boha a ztra-
til soulad nejen s Bohem, ale i se sebou – Božím obrazem, s přírodou… 
Kde chybí spojení s Bohem, chybí pokoj i síla, narušená přirozenost 
pak narušuje všechno. Nebudeme se zabývat důsledky hříchu. Stačí 
si uvědomit, kolik zla vidíme, kritizujeme, oplakáváme jeho oběti. 
Člověk padlý do hříchu nebyl v Božím plánu, i když to Bůh dopustil, 
protože bez svobody nemají lidské skutky hodnotu a ke svobodě patří 
i možnost jejího zneužití.
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Bůh, který je láska, jak říká sv. Jan, nemůže nemilovat. Kdyby láska 
nemilovala, nebyla by. Bůh nemůže nebýt. Proto miluje stále, všechny, 
vždy jako první a až do krajnosti. Proto přichází jako Spasitel v Ježíši 
Kristu. Nemusel by, ale on se rozhodl přijít skrze dívku Marii a svůj 
příchod udělal závislým na jejím ano. Tak jedná Bůh s člověkem, dělá 
maximum hodné Boha, ale chce při tom potřebovat člověka jako 
spolupracovníka a to i po tom, co se stalo v ráji. Tak ho bere vážně. 
To je člověk!

Kristus, který přišel člověka vykoupit, mu znovu nabízí důstojnost 
a učí ho žít odpovídajícím způsobem ne už sice jako neporušeného 
v ráji, ale jako vykoupeného, osvobozeného, který se navrátil do 
otcova domu. Jen připomeňme podobenství o milosrdném otci 
a marnotratném synovi, který dostal nový šat a prsten důstojnoti. 
Otec pro něj uspořádal hostinu. Každý, kdo se obrátil k otci, kdo se 
navrátil, dostal ve křtu nový život, má žít novým životem a s novým 
vztahem nejen k Bohu, ale i k lidem a přírodě, která je Božím dílem.

Kristus sám vychovává své učedníky k plnému lidství vykoupeného 
člověka. Ten nežije pro sebe, ale miluje svého zachránce a tak se s ním 
sjednocuje, že Bůh přebývá v něm. Kdo mě miluje, bude zachovávat 
mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme 
si u něho příbytek. (Jan 14,23) Sjednocení s Kristem ukřižovaným 
nemusí být lehké, ale může dát úžasnou cenu všemu bolestnému, 
co člověk prožívá. Když to spojí s Kristovým křížem, má účast na 
vykoupení lidstva. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj mě… Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale 
ztratí svou duši? (Mt 16, 24.26) To učí dívat se na vše, co člověk 
řeší, ze správného úhlu pohledu, z pohledu věčnosti. Pohled na kaž-
dého člověka určují Kristova slova: Cokoliv jste udělali pro jednoho 
z těchto mých nejmenších bratří, pro mě jste udělali (Mt 25, 40). 
Kristus se ztotožňuje s vykoupeným člověkem. Jestli na počátku chtěl 
Bůh, abychom v člověku viděli Boží obraz, Kristus chce, abychom ve 
vykoupeném člověku viděli jeho samotného. Pak ale není možné 
mít dobrý vztah ke Kristu a nějakého člověka zneužívat, vykořisťovat, 
urážet, pomlouvat…

Sv. Pavel učí: Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Nevíte, že 
vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám 
dal Bůh, a že už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za 
vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem. (1Kor 6, 15. 19-20) 
Kdo má k lidskému tělu úctu jako k Božímu chrámu, pečuje o tělo, 
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ale neničí ho, nezneužívá, neposkvrňuje. Pavel zdůrazňuje: Nevíte, 
že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží duch? Kdo by ničil Boží 
chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy! 
(1 Kor 3, 16) Jaká důstojnost! Samozřejmě, že to má důsledky. Proto 
říká: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte 
při tom všestranně pokorní, mírní a trpěliví, snášejte se navzájem 
v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni 
poutem pokoje. (Ef 4, 2-3) Nevymlouvejte se, že na to nemáte dost 
sil, protože: Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, 
který nám byl dán. (Řím 5,5) Když v těžké situaci nedokážeme milovat 
či odpustit, můžeme říkat: Já na to sice nemám, ale miluj a odpouštěj 
ty ve mně, já dávám k dispozici své srdce.

Tak má křesťan vidět každého člověka, protože Kristus zemřel za 
všechny. Pokud tak vidím nejen člověka dobrého a milého, ale i špat-
ného a nepřítele, nejen mocného, ale i bezbranného, pak nemohu 
nikomu ubližovat. Pak musím chránit právo dětí na věrnou lásku 
otce i matky, právo nevinných na čistotu, které nesmějí pošlapávat 
zločinci bohatnoucí ze závislostí druhých na alkoholu, drogách, hrách 
a pornografii, musím chránit důstojnost žen zneužívaných predátory, 
kteří si je na chvíli kupují, musím chránit život nenarozených, protože 
i za ně Kristus zemřel. I to je posláním budovatelů křesťanské kultury, 
kterou potřebuje Evropa znovu objevit.

Mons. Jan Graubner - arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 
(od r. 1992). V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské 
konference. Zasloužil se o obnovu církevního života v naší zemi. Ve 
své činnosti se aktivně angažuje ve veřejném životě, důraz klade pře-
devším na dialog o současných problémech společnosti. Stál u zrodu 
a je podorovatelem mnoha vzdělávacích a charitativních organizací 
a institucí. Od roku 1999 je předsedou správní rady Univerzity Palac-
kého v Olomouci, na jejíž Cyrilometodějské teologické fakultě působí 
z titulu svého arcibiskupského úřadu jako její Velký kancléř. Vyvíjí 
přednáškovou a publikační činnost k pastoračním tématům a historie, 
církevním osobnostem, např. publikace Kněžské osobnosti - Medai-
lony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století.
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Evangelizační, kulturní a učitelské mise 
sv. Cyrila a Metoděje 
prof. Jozef Bielak, ThD

Referát byl předesen k jubileu 1150. výročí mise sv. 
Cyrila a Metoděje r. 2013 a poskytnut autorem k 
aktuální oslavě jubilea k připomínce přínosu pro 
slovenské národy a Evropu

Úvod. V roku 2019 uplynulo 1150 rokov od úmrt sv. Cyrila, ktorý 
s bratom sv. Metodom prišli na územie Veľkej Moravy, ktorej súčas-
ťou bolo aj dnešné územie Slovenska. Z tohto dôvodu sa v tejto 
štúdii venujem evanjelizačnej, kultúrnej a výchovnej misii našich 
vierozvestov a teraz už aj spolupatrónov Európy. Robím tak aj z toho 
dôvodu, že slovanský pápež na Petrovom stolci, svätý Ján Pavol II. 
napísal, že misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v rano-
kresťanskej Európe a ich vplyv na celú strednú a východnú Európu 
je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej 
forme v mnohých krajinách tejto oblasti. Ich pôsobenie sa natrvalo 
vrylo do náboženského, kultúrneho i národného života slovanských 
národov. Slovanský jazyk - hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyri-
liku a možno sa s ňou stretnúť ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku 
i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky slovanské 
národy. Misijnú činnosť sv. Cyrila a Metoda, spadajúcu do polovice 
9. storočia, možno považovať za prvú účinnú evanjelizáciu Slovanov.1

Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe 
vyzdvihol v roku 1980 pápež Ján Pavol II. aj tým, že ich vyhlásil za 
spolupatrónov Európy. 2 Svätý pápež Ján Pavol II., ktorého mnohí 
nazývajú aj prímením „Veľký“, o svätých bratoch z gréckeho Solúna 

1  Porov.: JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, encyklika biskupom, kňazom, rehoľným 
rodinám a všetkým kresťanským veriacim na pamiatku evanjelizačného diela 
svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach, 1. RÍM: SÚSCM 1988., 23.

2  Porov.: JÁN PAVOL II.: Egregiae virtutis, apoštolský list (30. december 1980): AAS 
73 (1981), str. 258 - 262.
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v encyklike Slavorum apostoli venovanej pamiatke evanjelizačného 
diela svätého Cyrila a Metoda napísal: „Apoštoli Slovanov, svätý Cyril 
a svätý Metod, zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjeli-
začným dielom, ktoré uskutočnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa 
stala osobitne živou a aktuálnou za našich dní“. 3 Totiž pri vstupe do 
tretieho kresťanského tisícročia dnešný svet dáva Cirkvi nové výzvy. 
Európa i krajiny sveta sa dnes často obracajú k Bohu chrbtom a mnohí 
žijú ako keby Boha nebolo.

O význame svätého 
Cyrila a Metoda pre 
slovanské národy 
vyslovil vážne slovo aj 
pápež Pavol VI., napí-
sal: „Je uznávanou 
pravdou, ktorú nepo-
piera žiaden učenec, 
že civilizačný proces 
slovanských náro-
dov má svoj začiatok 
u dvoch solúnskych 
bratov. Tento proces 
začal vo chvíli, keď 
Cyril prv, akoby zosta-
vil písmená slovans-
kej abecedy a začal 
prekladať predhovor 
Evanjelia sv. Jána, obrátil sa k trónu Božej Múdrosti modlitbou, hod-
nou večnej pamäti. Tu sú začiatky, tu ranné zore, radostné prvé kroky, 
tu prameň požehnaného vzrastu vášho kultúrneho života. Lebo mravy, 
právo, zákony, vedy, umenia, literatúra tuná dostali inšpirujúceho 
ducha, ktorým sa zošľachťovali, šírili a rástli“. 4 (Porov.: Život Kon-

3  JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 21.
4  ANTIQUAE NOBILITATIS, Apoštolský list Svätého Otca pápeža PAVLA VI. Ctihodným 

spolubratom v biskupskej hodnosti milovanému duchovenstvu a veriacemu ľudu 
Československa na 1100. výročie smrti sv. Cyrila apoštola jeho národov. Vydala: 
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štantína XIV, 13-14; Pramene, str. 225).

O Význame misie Solúnskych bratov písal už v Apoštolskej bule 
pápež Ján VIII. V roku 880. 5 Súčasný pápež

Roma: Typis polyglottis Vaticanis, 1969, II. s. 4. http://www.moraviamagna.cz/
dokumenty/d_indust.htm

5  INDUSTRIAE TUAE, List pápeža Jána VIII, rok 880: „Milovanému synovi 
Svätopluko-vi, slávnemu vladárovi. Horlivosti tvojej chceme oznámiť, že sme sa 
dozvedeli o tvo-jej úprimnej oddanosti a želaní všetkého tvojho ľudu, ktoré máte 
k Apoštolskej stolici a našej otcovskej starostlivosti. Vyložil to jasne plynulou rečou 
náš spolubrat Metod, najctihodnejším arcibiskup svätej moravskej cirkvi, ktorý 
spolu so Zemi-žizněm, tvojím verným, prišiel k prahu svätých apoštolov Petra 
a Pavla a k Našej veľkňazskej dôstojnosti. Podnietený Božou milosťou, pohrdol 
si inými vládcami toh-to sveta a rozhodol si sa so svojimi veľmožmi, tvojimi 
vernými poddanými a so všetkým ľuďom svojej krajiny zvoliť si v najvernejšej 
láske blahoslaveného Petra, kniežaťa apoštolského poriadku a jeho zástupcu, za 
patróna a vo všetkom za po-mocníka a ochrancu. A želáš si, nakláňajúc v zbožnom 
zanietení svoju šiju pod ochranu jeho a jeho zástupca, zotrvať pod ňou s pomocou 
Pána ako najoddanejší syn až do konca. Nuž, za túto tak veľkú vieru a oddanosť 
tvoju a tvojho ľudu, ob-jímame ťa v nesmiernej láske a s roztvorenou náručou 
nášho apoštolátu ako jedi-ného syna a so všetkými svojimi vernými ťa prijímame 
do svojho otcovského srdca ako Nám zverené ovečky Pána. Prajeme si ťa milostivo 
posilňovať pokrmom života a snažíme sa neprestajnými modlitbami odporúčať 
všemohúcemu Pánovi, aby si pre zásluhy svätých apoštolov mohol ako na tomto 
svete prekonať všetko prekážky, tak potom v nebeskom kraji sláviť víťazstvo 
s Kristom Bohom naším. Skúmali sme teda Metoda, ctihodného vášho arcibiskupa, 
a pribrali k tomu našich bratov biskupov, či vo vyznaní pravej viery tak verí a pri 
svätých omšových obradoch spieva, ako za-chováva svätá Rímska cirkev a ako bolo 
vyhlásené a ustanovené na šiestich všeo-becných synodách od svätých Otcov 
podľa evanjeliovej autority Krista Boha nášho. On potom vyhlásil, že verí a spieva 
podľa učenia evanjeliového a apoštolského tak, ako učí svätá Rímska cirkev a ako 
bolo od Otcov stanovené.

My potom sme zistili, že je vo všetkom cirkevnom učení a zvykoch pravoverný 
a prospešný aj poslali sme vám ho zase späť, aby riadil jemu zverenú Cirkev Božiu. 
Nariaďujeme, aby ste ho prijali ako svojho pastiera s náležitou úctou, dôstojnos-
ťou a radostnou mysľou, pretože sme príkazom Našej apoštolskej autority potvrdili 
privilégium jeho arcibiskupstva a rozhodli sme, aby s pomocou Božej na-vždy 
zostalo v platnosti, ako trvajú práva a privilégia všetkých Božích cirkví, usta-novené 
a potvrdené mocou našich predchodcov. A to zaiste tak, aby mal podľa kanonickej 
tradície sám starostlivosť o všetky cirkevné záležitosti a aby ich spra-voval, ako by sa 
prizeral Boh. Lebo jemu bol zverený ľud Pána a on bude skladať počet z jeho duší. Tiež 
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Benedikt XVI. hovorí o šírení „unaveného kresťanstva“, o „una-
venej viere“,
o „zvláštnom zabudnutí na Boha“6. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. 
zoči – voči týmto výzvam doby nabádal, aby sa oživilo nadšenie apo-

onoho kňaza menom Vichinga, ktorého si nám poslal, zvo-leného biskupa, vysvätili 
sme pre svätú nitriansku cirkev a prikazujeme, aby bol svojmu arcibiskupovi vo 
všetkom poslušný, ako učia sväté kánony. Žiadame, aby si Nám vo vhodný čas poslal 
so súhlasom a prezieravosťou samého arcibiskupa ešte iného schopného kňaza 
alebo diakona, aby sme ho podobne ordinovali na biskupa v inej cirkvi, kde uznáš 
biskupskú starostlivosť za potrebnú, aby spomí-naný váš arcibiskup mohol potom 
s týmito dvoma biskupmi podľa apoštolského dekrétu ordinovať biskupov pre iné 
miesta, kde biskupi majú a čestne môžu byť. Nariaďujeme ešte, aby kňazi, diakoni 
a duchovní ktoréhokoľvek stupňa, či už Slo-vania, alebo ktoréhokoľvek iného národa, 
ktorí žijú na Tvojom území, boli pod-daní a vo všetkom poslušní uvedenému Nášmu 
spolubratovi, vášmu arcibiskupovi tak, aby vôbec nič nekonali bez jeho vedomia. 
Keby sa však zo vzdorovitosti a neposlušnosti odvážili spôsobiť nejaké pohoršenie 
a rozkol a po prvom a druhom napomenutí by sa nepolepšili, nariaďujeme, aby boli 
ako rozsievači kúkoľa na zá-klade právomocí (cirkevných) ustanovení, ktoré sme mu 
dali a vám poslali, ďaleko vyhnaní z kostolov (biskupstiev) a z vašich krajín. Konečne 
slovanské písmo, (vy) nájdené kedysi Konštantínom Filozofom, práve schvaľujeme, 
aby v ňom zaznievali chvály Bohu, a prikazujeme, aby sa v tom istom (slovanskom) 
jazyku hlásala sláva skutkov Krista nášho Pána, lebo sme nabádaní svätú autoritou 
(Písma), aby sme nielen tromi, ale všetkými jazykmi chválili Pána… A zaiste nič 
nebráni viere a učeniu spievať v tom istom slovanskom jazyku omše alebo čítať sväté 
evanjelium a posvätné lekcie Nového i Starého zákona, dobre preložené a vyložené, 
alebo spievať všetky ostatné bohoslužobné hodinky, pretože ten, kto vytvoril tri 
hlavné jazyky - totiž hebrejský, grécky a latinský - ten stvoril tiež ku svojej chvále 
a oslave všetky ostatné. Nariaďujeme, aby sa evanjelium vo všetkých kostoloch vašej 
kra-jiny pre väčšiu úctu čítalo latinsky a potom, aby sa preložené do slovanského 
ja-zyka zvestovalo ušiam ľudu, ktorý nerozumie latinským slovám, ako sa (to) v niek-
torých cirkvách samozrejme deje. A ak sa tebe a tvojim sudcom páči počúvať omše 
radšej latinským jazykom, prikazujeme, aby sa pre teba konali omšové ob-rady 
latinsky“. Dané v mesiaci júni, v XIII. Indikácii. Rím, (29.?) Júna 880.
(V Kosmovej kronike (I, 15) a v prácach neskorších autorov je táto listina označovaná 
ako „Privilégium cirkvi moravskej“. Kópiu privilégia pápeža Jána VIII. „Industriae tuae“ 
pre Svätopluka z roku 880 obsahuje Kódex z Monte Cassina, v registri Vati-canum 1, 
fol 99V-102v. Arcibiskup Metod sa pred pápežom obhájil a všetky fa-lošné obvinenia 
vyvrátil. Pápež Ján VIII. tu dokonca prikazuje, aby sa používala slovanská liturgia).

6  Porov.: Život Cirkvi, Roč.19; 16/2012. Svätý Otec Benedikt XVI. oslávil 85. 
narodeniny, s. 7., http://www. tkkbs.sk /zc/2012/ bulletin 201216.pdf.
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štola národov sv. Pavla, ktorý zvolal: „Beda mi, keby som evanjelium 
nehlásal!“ (1 Kor 9,16) (Novo millenio ineunte, 40). Vyzýval venovať sa 
novej evanjelizácii! 7 Napriek niektorým negatívnym javom v prístupe 
moderného človeka k veciam viery a náboženstva, v srdciach mno-
hých príslušníkoch slovanských národoch je úcta k solúnskym bratom 
stále živá. Potvrdzuje to aj encyklika blahoslaveného pápeža Jána 
Pavla II.: „Vzhľadom k úcte, plnej vďačnosti, ktorej sa po stáročia tešia 
svätí Solúnski bratia (zo starobylej Tessaloniky), zvlášť u slovanských 
národov a pamätajúc na ich nedocenený prínos k dielu hlásania evan-
jelia medzi onými národmi a zároveň ku zmiereniu, k priateľskému 
spolunažívaniu, ľudskému rozvoju a úcte k vnútornej dôstojnosti 
každého národa, vyhlásil som 31. decembra 1980 apoštolským listom 
Egregiae virtutis svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. 
Takto som nadviazal na líniu svojich Predchodcov, zvlášť Leva XIII., 
ktorý pred viac než sto rokmi, 30. septembra 1880, rozšíril úctu týchto 
dvoch svätých encyklikou Grande munus na celú Cirkev, a Pavla VI., 
ktorý apoštolským listom Pacis nuntius z 24. októbra 1964 vyhlásil 
svätého Benedikta za patróna Európy“. 8 O tom, že cyrilometodské 
dedičstvo je živé aj v slovenskom národe, svedčí Ústava Slovenskej 
republiky a jej Preambula“.9

7  Porov.: RYŁKO, S.: http://www.visnove.fara.sk /index.php? option=com_
content & view=article & id=1007: kardinal-stanislaw-ryko-v-papeskom-ustave-
v-rime & catid=34: aktualne & Itemid=56.

8  JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 1.
9  ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Preambula. „My národ slovenský, pamätajúc na 

politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov 
o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného 
dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného 
práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín 
a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej 
spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie 
demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry 
a hospodárskej prosperity, teda my občania Slovenskej republiky uznášame sa 
prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. Vydala: Kancelária Národnej 
rady SR, organizačný výbor. Tretie vydanie, Interná publikácia, Bratislava 2004. 
ISBN 80-89052-20-7.
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Po úvodných poznámkach chcem podrobnejšie poukázať na 
význam apoštolského pôsobenia slovanských vierozvestov.

1 Význam misie svätého Cyrila a svätého Metoda

Podľa slov svätého Jána Pavla II. apoštolský list Egregiae virtutis 
v roku 1980 bol diktovaný nádejou, že v Európe i na svete sa prekoná 
to, čo rozdeľuje Cirkev a národy a zároveň bol spojený s dôležitými 
udalosťami života Cirkvi. Prvou bolo jedenásťsté výročie pápežského 
listu Industriae tuae, ktorým pápež Ján VIII. roku 880 schválil používa-
nie slovanského jazyka v liturgii, ktorú preložili dvaja svätí bratia. Dru-
hou bolo sté výročie encykliky Grande munus. 10 Treťou bol začiatok 
práve v roku 1980 šťastného a sľubného teologického dialógu medzi 
Katolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkvami na ostrove Patmos.
Pápež Lev XIII. v encyklike Grande munus najprv pripomenul svätý 
život a apoštolské zásluhy dvoch solúnskych bratov a potom ustanovil 
ich sviatok na 5. júla. Po Druhom vatikánskom koncile v rámci liturgic-
kej obnovy bol sviatok 11, deň narodenia sv. 12 Po vyše jednom storočí 
od uverejnenia encykliky Leva XIII. nové okolnosti, do ktorých spadá 
jedenásťsté výročie blaženej smrti sv. Metoda, nabádali dať nový 
výraz pamiatke, ktorú si Cirkev na toto dôležité výročie uchováva. 
„K tomu sa cíti zvlášť zaviazaný prvý pápež, ktorý bol povolaný na 
stolicu sv. Petra z Poľska, teda zo slovanských národov“. 13 

Udalosti dvadsiateho storočia prispeli k tomu, že v Cirkvi ožil spolu 
s náboženskou pamiatkou i historicko - kultúrny záujem o dvoch svä-
tých bratov, ktorých zvláštna charizma sa stala oveľa pochopiteľnejšia 

10  LEV XIII., encyklika Grande munus (30. septembra 1880): Leonis XIII Pont. 
Max. Acta, II, str. 125-137; porov. Pius IX. Epist. Quod S. Cyrillum (13. februára 
1927) arcibiskupom a biskupom kráľovstva srbsko-chorvátsko-slovinského 
a Československej republiky: AAS 19 (1927), str. 93-96; Ján XXIII., apoštolský 
list Magnifici eventus (11. mája 1963) biskupom slovanských národov: AAS 55 
(1963), str. 434-439; Pavol VI., apoštolský list.

11  Niektoré slovanské národy slávia naďalej ich sviatok 5. júla.
12  Porov.: GRIVEC, Fr.: Slovanska blagovestnika sv. Cyril i Metod, Celje 1963. 

STANISLAV, Ján: Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej 
ríši. Bratislava 1945.

13  JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 3.
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vo svetle súčasných pomerov a skúseností. K tomu prispeli mnohé 
udalosti, ku ktorým došlo v Cirkvi zásluhou Druhého vatikánskeho 
koncilu. Vo svetle učenia a pastorálneho zamerania tohto koncilu, 
môžeme sa teraz zahľadieť novým, oveľa zrelším a hlbším spôsobom 
na tieto dve veľké osobnosti, od ktorých nás už delí jedenásť storočí; 
v ich živote a v apoštolskej činnosti môžeme tiež čítať, čo tam vpí-
sala Božia prozreteľnosť, aby sa v novej plnosti prejavili v našej dobe 
a priniesli nové ovocie.

1.1) Apoštoli slovanských národov

Solúnski bratia sú uctievaní predovšetkým ako apoštoli slovan-
ských národov. Tie sú dvom misionárom, ktorí prišli v deviatom storočí 
z Grécka, vďačné za veľa. Oni spolu so svojimi učeníkmi priniesli Krista 
na Veľkú Moravu a ohlasovali evanjelium v slovanskej reči. Pápež Ján 
Pavol II. ich nazval „Grékmi podľa miesta narodenia, ale Slovanmi 
podľa srdca“. 14 S vďačnosťou za prijatý dar viery ich slovanské národy 
pokladajú za otcov svojho kresťanstva, ale aj za otcov svojich kultúr. 
Mimoriadnym spôsobom prispeli k formácii spoločných kresťanských 
koreňov v Európe, a nazývajú sa preto aj spolupatrónmi nášho sta-
rého kontinentu. Dnes, keď Európa, čo sa týka zákonov a spoločen-
ských inštitúcií, odmieta čoraz radikálnejšie svoje kresťanské korene, 
práve dnes na to treba pamätať! Odmietať vitálnu miazgu, ktorá nás 
celé storočia živila, by bolo jasným signálom, že Európa čoraz viac 
stráca svoju identitu a svoju dušu. Existujú tu znepokojujúce znaky 
hlbokého zmätku a duchovného poblúdenia: kresťanská Európa už 
nevie kade ani kam… Čoraz viac sa zanedbáva rešpekt voči ľudskej 
osobe a voči jej základným právam. Kým Druhý vatikánsky koncil 
silne zdôrazňoval, že „stvorenie bez Stvoriteľa zaniká“ (Gaudium et 
spes, č. 36), veľkí evanjelizátori Európy, svätý Cyril a svätý Metod nám 
pripomínajú naše kresťanské korene, ku ktorým sa vždy treba vrátiť, 
aby sme nestratili správnu orientáciu.15 

14  JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 12.
15  Porov.: TOMKO, J.: Dedičstvo otcov, Homília kardinála Tomka pri návšteve 

ad limina, S. Maria Maggiore, 13. 06. 2007 http://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20070613001.
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1.2) Prvá účinná evanjelizácia Slovanov

Apoštolsko-misijnú činnosť sv. Cyrila a Metoda, spadajúcu do 
polovice 9. storočia, možno považovať za prvú účinnú evanjelizáciu 
Slovanov. Koncentrovala sa hlavne na oblasť vtedajšej Veľkej Moravy. 
Zahŕňala kraje metropolitného sídla, ktorého biskupom bol Metod, 
t.j. Moravu, Slovensko a Panóniu, čiže oblasť dnešného Maďarska. 
V dosahu vplyvu apoštolskej činnosti misionárov pripravených sv. 
Metodom, sa nachádzali aj ostatné skupiny západných Slovanov, 
zvlášť Česi. Prvé historické české knieža Bořivoj z rodu Přemyslovcov 
bol pravdepodobne pokrstený podľa slovanského obradu. Neskor-
šie tento vplyv zasiahol aj lužicko-srbské kmene a územie južného 
Poľska. Po páde Veľkomoravskej ríše (905-906) tento obrad však bol 
vymenený latinským a Čechy boli pričlenené cirkevne k regensbur-
skému biskupstvu a k salzburskej metropole. 16 Pozornosť si zaslu-
huje skutočnosť, že ešte v polovici desiateho storočia, v dobe sv. 
Václava, sa oba prvky silne navzájom prenikali a vzájomne prelínali 
aj oba liturgické jazyky: slovanský a latinský. Len na tomto základe sa 
mohla v Čechách vyvinúť kresťanská terminológia, z ktorej sa potom 
vyvinula a upevnila cirkevná terminológia v Poľsku. Správa o kniežati 
Vislanov, nachádzajúca sa v „Živote Metoda“, je najstaršou historickou 
zmienkou o jednom z poľských kmeňov. 17 Chýbajú však dostatočné 
údaje, aby bolo možno túto správu spojiť so zriadením cirkevnej orga-
nizácie slovanského obradu v poľských zemiach. Pokrstenie Poľska 
roku 966 v osobe prvého historického panovníka Mieška, ktorý sa 
oženil s českou kňažnou Doubravkou, prebiehalo zvlášť pôsobením 
Cirkvi v Čechách a touto cestou sa dostalo kresťanstvo do Poľska 
z Ríma v latinskej forme. Predsa však zostáva skutočnosťou, že prvé 
počiatky kresťanstva v Poľsku sú určitým spôsobom spojené s dielom 
bratov z ďalekého Solúna. 18 

16  Porov.: STANISLAV, Ján: Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo 
Veľkomoravskej ríši. Bratislava 1945.

17  Porov.: Vita Methodii XI, 2-3: In.: STANISLAV, J.: Slovanskí apoštoli Cyril a Metod 
a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši. Bratislava 1945. s. 231.

18  Porov.: JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 23.
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Starostlivosť svätých bratov priniesla ešte viditeľnejšie plody 
medzi balkánskymi Slovanmi. Vďaka ich apoštolátu sa upevnilo už 
prv zakorenené kresťanstvo v Chorvátsku. Cyrilo-metodská misia sa 
upevnila a podivuhodne rozvinula v Bulharsku zvlášť prostredníctvom 
ich učeníkov, vyhnaných z pôvodného pôsobiska. V tejto zemi, vďaka 
sv. Klementovi Ochridskému vzniklo veľmi účinné stredisko mníšs-
keho života; zvlášť tu sa rozvinula abeceda, nazývaná cyrilika. Odtiaľ 
sa potom šírilo kresťanstvo do ďalších oblastí, až prišlo cez susedné 
Rumunsko do starej Kyjevskej Rusi a neskoršie sa z Moskvy rozšírilo 
ďalej na Východ. Rodina slovanských národov preto skoro a právom 
uznala svätého Cyrila a Metoda za otcov svojho kresťanstva a svojej 
kultúry. V mnohých zo spomenutých oblastí, hoci tam už pôsobili 
rôzni misionári, väčšina slovanského obyvateľstva si ešte v 9. storočí 
uchovávala pohanské zvyky a povery. Len na území, ktoré „obrábali“ 
naši svätci, alebo ktoré pripravili na zasiatie viery, kresťanstvo vstúpilo 
v nasledujúcich storočiach definitívne do kresťanských dejín.

1.3) Povolanie k svätosti

Svätí Cyril a Metod svojou evanjelizačnou misijnou činnosťou 
a osobným príkladom pripomínajú všeobecné povolanie k svätosti. 
Sviatosťou krstu boli kresťania spojení s Kristom a povolaní pokračo-
vať v procese posväcovania seba a sveta a dozrievaní do dospelosti 
vo viere! Toto povolanie pripomína aj blahoslavený Ján Pavol II., keď 
tvrdí, že svätosť nie je ničím iným ako „vysokou úrovňou každoden-
ného kresťanského života“ (Novo millenio ineunute, č. 31). Riziko, 
ktoré hrozí pokrsteným, je, že upadnú do pasce povrchnosti a prie-
mernosti. Slovanskí apoštoli svojim príkladom učia, že Boha nemožno 
dať na okraj, na perifériu nášho života, Boh musí byť v strede… Preto 
sa naše farnosti, spoločenstvá a cirkevné hnutia musia stať miestami 
stretnutia s Kristom, ktorý vie meniť ľudské životy; A svet aj dnes 
potrebuje kresťanov, avšak skutočných kresťanov, teda svätcov! 19 

19  Porov.: RYŁKO, S.: http://www.visnove.fara.sk /index.php? option=com_
content & view=article & id=1007: kardinal-stanislaw-ryko-v-papeskom-ustave-
v-rime & catid=34: aktualne & Itemid=56
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1.4) Ohlasovatelia evanjelia

Svätí Cyril a Metod boli nadšenými hlásateľmi evanjelia pre 
Európu, a tak príkladom vlastnej angažovanosti na misijnom diele 
Cirkvi pripomínajú, že každý kresťan má byť na základe svojho krstu 
aj misionárom, človekom, ktorého dáva do pohybu odvaha a zápal 
za ohlasovanie evanjelia. Osobitne vďačnosťou za ich evanjelizačnú 
misiu sú zaviazaní Slováci, Česi a Moravania, keď sa blíži rok 2013, 
1150 výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy v roku 863. Pri 
tejto príležitosti Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, 
vzdelanie a kultúru zverejnila logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda 
na Slovensku. Logo sa bude sa využívať pri všetkých podujatiach pri 
príležitosti jubilejného roka, ktorý sa na Slovensku začne 5. júla 2012 
a jeho ukončenie je naplánované na 31. decembra 2013. Znázorňuje 
dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území, čiže 
dvojkríž ako ich symbol a knihu, pretože vieme, čo priniesli – Sväté 
písmo a slovanskú abecedu, kultúru a liturgiu. Na dvoch listoch 
otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré pripomínajú osob-
nosti sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok 
ich príchodu a 2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. Pod 
logom je nápis „1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda“. 
Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú 
na Slovensku viaceré podujatia. Vo farnostiach sa bude 1. júla 2012 
čítať osobitný pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi 
odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje litur-
gický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše 
k svätým solúnskym bratom. Hlavné slávenie sa začne 5. júla 2012 
v Nitre – kolíske kresťanstva na Slovensku – na sviatok našich vieroz-
vestov slávnostnou svätou omšou. V rámci osláv jubilea sa plánujú 
okrem náboženských slávení aj mnohé vedecké podujatia, slovesné, 
hudobné a výtvarné projekty. Spolok Svätého Vojtecha vydá antológiu 
pápežských dokumentov pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. 
Jubilejný rok sa ukončí 31. decembra 2013. Pre všetkých Slovanov je 
Jubilejný rok výzvou obnoviť misionársky zápal našich vierozvestov 
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a spolupatrónov Európy svätého Cyrila a svätého Metoda a zodpo-
vednosť za misijné dielo Cirkvi.

1.5) Zmysel pre spoločenstvo a jednotu

V misijnej práci boli svätí Cyril a Metod hnaní hlbokým zmyslom 
pre spoločenstvo a jednotu univerzálnej Cirkvi, tak na Východe ako 
aj na Západe. Charakteristickou črtou v misijnom pôsobení bol ich 
pokojný spôsob akým budovali Cirkev, pri čom boli vedení víziou 
jednej, svätej a všeobecnej Cirkvi. Slovanskí kresťania radi počujú 
a cítia, že títo svätí bratia boli v srdci Slovania, predsa je pravda, že 
patrili ku gréckej kultúre a mali byzantskú výchovu i vzdelanie; pri-
náležali teda k občianskej i cirkevnej tradícii kresťanského Východu. 
Videli rozdiely medzi Carihradom a Rímom i spory a roztržky, ktoré 
sa začali vyostrovať, hoci rozkol medzi oboma časťami kresťanstva 
bol ešte ďaleko. Vydali sa na Veľkú Moravu vybavení bohatstvom 
tradície a náboženskej skúsenosti východného kresťanstva, čo bolo 
zjavné tak v teologickom učení ako aj v liturgii. Napriek oficiálnej 
gréčtine používanej v byzantskej ríši pri posvätných obradoch, svätí 
bratia dobre poznali aj tradície mnohých národných východných 
cirkví, napr. gruzínskej a sýrskej, ktoré v bohoslužbách používali jazyk 
svojho ľudu. Bratia si uvedomovali starobylosť i oprávnenosť týchto 
posvätných tradícií a preto bez obáv používali slovanský jazyk pre 
liturgické obrady. Stal sa z toho účinný nástroj, ktorý sprístupňoval 
Božie pravdy tým, ktorí ním rozprávali. Pri tom nemali na mysli nijakú 
povýšenosť alebo vládychtivosť, konali jedine z lásky ku spravodlivosti 
a z apoštolskej horlivosti voči národom, ktoré sa začali rozvíjať. 20 

Západné kresťanstvo po takzvanom sťahovaní národov spojilo 
v jeden celok nové prisťahované národnostné skupiny s pôvodným 
latinským obyvateľstvom a s cieľom zjednotiť ich, rozšírilo na všetkých 
latinský jazyk, liturgiu a kultúru, ako to urobila rímska cirkev. Z takto 
dosiahnutej jednotnosti tieto pomerne mladé spoločnosti získali 
v plnom rozmachu pocit sily a súdržnosti, čo prispievalo k upevneniu 
ich jednoty a mocnejšiemu utvrdeniu v Európe. Je pochopiteľné, že 

20  Porov.: LACKO, M.: Sv. Cyril a Metod, Rím: Slovenské vydavateľstvo Sv. Cyrila 
a Metoda 1971, s 29-33.
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za takejto situácie každá odlišnosť sa považovala za ohrozenie tejto 
jednoty, ktorá sa práve vytvárala a aké veľké mohlo byť pokušenie 
odstrániť ju a to i donucovacími prostriedkami. 21 Z tohto uhla pohľadu 
sa zdá zvláštne, že hoci svätí bratia pôsobili v zložitých a neistých 
pomeroch, neusilovali sa vnucovať národom, ktorým hlásali evanje-
lium, nepopierateľne vyššiu úroveň gréckeho jazyka a byzantskej kul-
túry alebo zvyky a obyčajne pokročilejšej spoločnosti, v ktorej vyrástli 
a ktoré im istotne boli bližšie a milšie. Ich ideálom bolo zjednocovať 
veriacich v Kristovi. Preto prispôsobili slovanskému jazyku a vyjadro-
vaniu bohaté texty byzantskej liturgie. Priblížili spôsobu myslenia 
a zvyklostiam týchto národov zložité a podrobne premyslené normy 
gréckorímskeho práva. Ich hlavným cieľom bola síce jednota a pokoj, 
ale vždy rešpektovali aj záväzky, plynúce z ich poslania a dbali na 
tradičné nároky a práva Cirkvi, ako ich ustanovili predpisy koncilov. 
Preto pokladali za svoju povinnosť, i keď boli poddanými východnej 
ríše a ako veriaci podliehali carihradskému patriarchátu, vydávať 
účty zo svojej misijnej činnosti rímskemu pápežovi a predložiť mu 
na schválenie učenie, ktoré vyznávali a hlásali, podobne ako aj litur-
gické knihy, napísané v slovanskom jazyku a metódy, ktoré používali 
pri evanjelizácii tých národov. 22 Svojho poslania sa ujali z poverenia 
Carihradu, ale potom sa v určitom zmysle usilovali o jeho potvrdenie 
tým, že sa obracali na apoštolskú Stolicu v Ríme, ako na viditeľný 
stred cirkevnej jednoty. 23 Solúnski bratia vo svojom zmysle pre uni-
verzalitu budovali Cirkev ako jednu, svätú, katolícku a apoštolskú. 
Zmysel pre jednotu sa zračí z ich učenia i účinkovania. Boli preniknutí 
„spiritualitou spoločenstva“. Poslúchali a uskutočňovali Kristovu výzvu 
z veľkňazskej modlitby: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne 

21  Porov.: JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 12.
22  Porov.: LACKO, M.: Sv. Cyril a Metod, s. 35.
23  Nástupcovia pápeža Mikuláša I. i keď boli ustarostení kvôli protirečiacim 

informáciám, ktoré dostávali ohľadom učenia a diela Cyrila a Metoda, v priamom 
styku s nimi dali za plnú pravdu dvom Bratom. Zákazy alebo obmedzenia 
v používaní novej slovanskej liturgie treba pripisovať skôr nátlaku okolností, 
meniacim sa politickým vzťahom a nevyhnutnosti udržovať svornosť.
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a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty 
poslal“ (Jn 17,21nn.) Stala sa ich misionárskym heslom. Ich apoštolát 
je pre dnešok výrečnou ekumenickou výzvou, v duchu uzmierenia 
nanovo budovať jednotu, ktorá v neskoršej dobe po ich smrti bola 
ťažko poškodená, a na prvom mieste jednotu medzi kresťanským 
Východom a Západom. V tomto smere musíme stavať na presved-
čení svätých solúnskych bratov, že každá miestna cirkev je povolaná 
k tomu, aby svojimi vlastnými darmi obohacovala katolícku „plnosť“. 
24 A nielen cirkev, každý pokrstený má byť „budovateľom jednoty“. 
Na začiatku tretieho kresťanského tisícročia blahoslavený pápež 
Ján Pavol II. zdôraznil dôležitosť „spirituality spoločenstva“ v živote 
Cirkvi v dnešnej dobe (porov. Novo millennio ineunte, 43). Vytvárať 
spoločenstvo znamená schopnosť počúvať brata vo viere, počúvať ho 
ako toho, „kto mi prináleží“, schopnosť vidieť v druhom predovšet-
kým to, čo je dobré, aby som ho mohol prijať, odmietajúc egoistické 
pokušenia, ktoré na nás neustále doliehajú. Duch spoločenstva nás 
uschopňuje vidieť v druhom spojenca a brata, nie protivníka.

1.6) Celoeurópsky význam Solúnskych bratov

Každý kto sa dnes usiluje o budovanie jednoty a prosperity Európy, 
nesmie zabúdať na dielo, ktoré pred 1150-timi rokmi vytvorili na 
Veľkej Morave svätí Cyril a Metod. Ich dielo je dôležitým prínosom 
pre spoločné kresťanské korene Európy, ktoré svojou pevnosťou 
a životaschopnosťou tvoria jeden z hlavných styčných bodov, na ktorý 
musí brať zreteľ každý vážny pokus o znovuzjednotenie nášho sve-
tadielu novým a aktuálnym spôsobom. Po jedenástich kresťanských 
slovanských stáročiach vidíme celkom jasne, že dedičstvo solúnskych 
bratov pre Slovanov je a zostáva hlbšie a pevnejšie než akékoľvek 
rozdelenie. Obidve kresťanské tradície - východná, ktorá pochádza 
z Carihradu a západná, pochádzajúca z Ríma - vznikli v lone jedinej 
Cirkvi, hoci v rozličných kultúrach a pri rôznom prístupe k tým istým 
problémom. Takáto rôznosť, ak správne chápeme jej pôvod, hodnotu 

24  Porov.: JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 13.
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a význam, môže len obohacovať európsku kultúru i jej náboženské 
tradíciu a môže sa práve tak isto stať primeranou základňou pre je 
duchovnú obnovu, po ktorej toľko túžime. Sv. Cyril a Metod nám 
predložili už v 9. stor. posolstvo, ktoré sa ukazuje veľmi časové aj pre 
našu dobu. Pre týchto dvoch hlásateľov evanjelia bola príznačná láska 
ku všeobecnému cirkevnému spoločenstvu na Východe i na Západe, 
v ktorom vyhradili miesto pre novú cirkev, ktorá sa rodila v slovan-
ských národoch. Od nich vychádza aj pre dnešných kresťanov a ľudí 
našej doby výzva, aby budovali toto spoločenstvo spoločnými silami.

Príklad sv. Cyrila a Metoda platí však ešte viac na osobitnom poli 
misionárskej činnosti. Tá je totiž základnou úlohou Cirkvi a dnes je 
osobitne naliehavá vo forme už spomenutej „inkulturácie“. Obaja 
bratia nielenže plnili svoje poslanie s plným rešpektom voči kultúre, 
ktorá u slovanských národov už jestvovala, ale pomocou náboženstva 
ju tiež ustavične zošľachťovali a zvyšovali jej úroveň. Cyril a Metod sú 
akoby ohnivká, akýsi duchovný most medzi východnou a západnou 
tradíciou, ktoré obidve splývajú v jednu veľkú, všeobecnú tradí-
ciu Cirkvi. Sú nám vzory a zároveň aj patróni v ekumenickom úsilí 
sesterských cirkví, západnej i východnej. Ony sa usilujú dialógom 
a modlitbou znovu nájsť viditeľnú jednotu v dokonalom a plnom 
spoločenstve, jednotu, ktorá nie je ani absorbovaním jednej druhou 
ani čírym splynutím. 25

Prof. ThDr., PaedDr., Mons. Jozef Bieľak 
PhD., vyučuje na Katolické univerzitě 
v Ružomberku, Teologické fakultě v Koši-
cích, Teologickém institútu v Spišskom 
Podhradí (docent na Katedře společen-
ských věd). Je autorem monografie Eklezi-
álny rozmer manželstva a rodiny a Revela-
tion a dále učebnic pro základní a střední 
školy, skript a studijních textů.

25  Porov.: JÁN PAVOL II.: Slavorum apostoli, 122.
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František kardinál Tomášek - věrný pastýř 
v čele Církve za totality
Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka

Promluva byla předesena k 20. výročí umrtí Františka 
kardinála Tomáška a poskytnut autorem k oslavě 
jubilea ve Studénce dne 1. 5. 2019 k 120. výročí 
narození kardinála Františka Tomáška.

Je to dvacet let od úmrtí nezapomenutelného kardinála Františka 
Tomáška. 20 let, to je život jedné generace. Vzhledem k presbyteriu 
pražské arcidiecéze musíme konstatovat, že téměř dvě třetiny sou-
časně působících kněží už nejsou jeho svěcenci, ani spolu s ním toto 
presbyterium nemohli vytvořit a my, kteří jsme s ním začínali, se 
blížíme k sedmdesátce a jsme v roli praotců nastupující nové kněžské 
generace. Kardinál Tomášek stál 26 let v čele pražské arcidiecéze. Od 
roku 1965 jako apoštolský administrátor, v r. 1976 jej papež Pavel VI. 
jmenoval kardinálem In Pectore. O rok později 27. 6. 1977 byl veřejně 
jmenován kardinálem a za půl roku poté, 30. 12. 1977, byl jmenován 
pražským arcibiskupem.

De facto byl v čele celé církve v bývalém Československu. Světícím 
biskupem v Olomouci však byl již od roku 1949. Víc jak 15 let byl 
v ústraní, také vězněn v Želivi, v kamenolomu kléru Čech, Moravy, 
Slezska i Slovenska. Ptám se, kde bral sílu, nezměrný optimismus, 
vytrvalost. Proč nezahořkl, když tolikrát byl sám opuštěn, nepocho-
pen, vysmíván, pomlouván i urážen. Patřil ke generaci, která ještě 
zpívala hymnu: „Zachovej nám, Hospodine, císaře a jeho zem…“ Měl 
být postaven na východní frontu první světové války - on, student Slo-
vanského gymnázia v Olomouci, on, z generace slavjanofilů. Vrátil se 
do semináře s podlomeným zdravím, aby pak stál na frontě psychicky 
těžšího zápasu po celou dobu „Vítězného února“. Patřil ke generaci 
kněží, kteří pochopili, že po vzniku republiky v nových společenských 
a kulturně politických poměrech musí být hlavní starostí církve nábo-
ženská výuka a výchova dítěte a mladé generace.
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Olomouc byla jeho alma 
mater v plné šíři jeho vzdě-
lání a formace: Slovanské 
gymnázium, Cyrilometoděj-
ská fakulta, kněžský seminář, 
Papicův Rozsévač, domini-
kánské nakladatelství Krystal. 
Byl synem kantorské rodiny, 
podobně jako i jeho před-
chůdce na svatovojtěšském 
stolci, kardinál Josef Beran. 
Tato skutečnost vypovídá 
o mnohém. Zápas o duši 
dítěte se od školských reforem 
Josefa II. odehrává ve škole. 
Tam se také zrodil postoj čes-
kého národa k církvi a k Bohu. 
Zde tkví také i naše neúspěchy po listopadu 1989. Většina spolubratří 
zmíněných kardinálů byli synkové venkova, kde chod statku určoval 
život a venkovská civilizace tradičně formovala duši člověka dítěte 
jinak než škola. Autorita rodičů, otce, matky, dědečka i babičky hrála 
primární roli spolu s životem přírody posvěcovaným liturgií a staro-
bylými zvyky. Kardinál Tomášek musel však stát v čele církve, která 
postupně od první světové války ztrácela jednu společenskou oporu 
za druhou a po únoru 1948, po totálním znárodnění a po násilné 
kolektivizaci, žil v úplně jiném světě. Nejprve izolován bajonety SNB, 
později v obklíčení pracovníků StB, nenávistné Státní správy, obklopen 
kolaborantskými přisluhovači. Odvolávám se na vás, přátelé pamět-
níci: Kromě vrátnice s panem J. Bláhou nebylo místo, o které by se 
mohl opřít, on, „generál bez vojska“, jak ho nazýval ministr kultury 
Klusák.

A přesto víme, že se stal symbolem nejen umlčované a pronásle-
dované církve, která sdílela svůj osud se všemi syny a dcerami národa, 
kteří byli pronásledováni a nepohodlní. Zdálo se, že v 50. letech 
byla církev bez biskupů, klášterů, seminářů, církevních škol a všech 
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ostatních církevních institucí totálně paralyzována. Hlas arcibiskupa 
Berana po jeho výzvě „Arcibiskupe nemlč“, umlkl v internaci, která 
ho vedla po odlehlých místech Čech. Po hostýnské orelské pouti 
a internaci moravských biskupů bylo zřejmé, že i katolická Morava 
se odmlčela. Velehrad měl sloužit jako místo „mírových“ slavností 
pro ochočené věřící ovečky pod vedením „mírového duchovenstva“.

V roce 1965 se první chrám ve státě měl stát po sovětském vzoru 
ateistickým muzeem. Do tohoto chrámu v brzkém jaru 1965 vstupuje 
apoštolský administrátor, titulární biskup butský František Tomášek. 
Do té doby duchovní správce v Moravské Huzové a účastník II. vati-
kánského koncilu; opatrný a jeho moravské „tož“ vyvolává úsměv 
Pražanů, ale i otázku: „Obstojí na místě Berana, Schönborna, Schwar-
zenberga, Harracha, Arnošta z Pardubic? Bude mít sílu Vojtěchovu? 
Rok 1968 nás nenechal na pochybách. Měl energii, ale nezvládal 
to. Od Prešova po Aš bez spolupracovníků, bez potřebného aparátu 
a prostředků; byly na něho kladeny neúměrné požadavky a o to víc 
bolela kritika ze strany uvnitř církve.

Po okupaci 1968 rozčarování. Rozčarování také z těch, kteří začali 
přebíhat, měnili názory, rezignovali a jeho přemlouvali ke kolaboraci. 
Byla to těžká léta jeho života, jak poznamenal, horší, jak v Želivi. Neo-
chabl, ale vyzýval děti, mládež, rodiny. Liturgicko-biblická obnova, 
katecheze, mariánská úcta, svatí Cyril a Metoděj, sv. Václav, to je 
ovoce jeho práce. Chartě 77 neporozuměl a nedůvěřoval. Věděl, 
jakou odměnu připravili církvi ti, kteří v ní nalezli úkryt a pomoc 
v době nacistické okupace. Věděl, jak po srpnu 1968 mnozí z těch, 
kteří poznali léta útlaku v 50. letech, dokázali přijmout normy norma-
lizace 70. let. Po dvaceti letech od listopadu 1989 vidíme, že někteří 
z těch, kteří se přihlásili k ideálům Charty, mají stále blíže k totalitě 
a diktatuře bezpráví než k demokracii, která se opírá o spravedlnost 
a svobodu pro všechny.

Arcibiskup a kardinál Tomášek, který hledal své místo ve vedení 
církve, byl pevnou morální autoritou, které jsme mohli vytýkat nedo-
statek politické prozíravosti, jehož statečnost se spíše projevovala 
v trpělivosti a neúnavnosti, se najednou začal měnit. Není to ruské 
dubisko, jak se učili na Slovanském gymnáziu, ale slovanský polský 
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papež, blahoslavený Jan Pavel II. se stal jeho oporou a kompasem. 
Arcibiskup nemlčí, mluví hlasem sv. Metoděje a cítí se pevným na 
stolci sv. Vojtěcha. V Paládiu země České, v tomto křestním daru sv. 
Metoděje ke křtu Čech, spojuje cyrilometodějskou tradici s tradicí 
svatováclavskou.

Cyrilometodějská tradice ho také spojuje se Slovenskem. A tak 
on, po Velehradě 1985, se stal symbolem duchovního, ale i politic-
kého odporu pro Čechy, Moravany, Slezany i Slováky. Jeho postoje 
a slova, především ve svatoanežském roce, měla větší váhu než všech 
ostatních. Díky Janu Pavlu II. našel cestu a úctu k Václavu Havlovi 
a Chartě 77. Vytvořil tak symbiózu spolupráce, o které svědčí tato 
naše - jeho katedrála. Vzpomeňte na jeho prohlášení z 21. 11. 1989: 
„Jsme s vámi, přátelé, když voláte po spravedlnosti pro všechny. 
S díky a úctou se obracím zvláště k obětem surového násilí. Požada-
vek potrestání viníků je zcela spravedlivý. Jen prosím, abyste šli dále 
cestou nenásilí, bojujme za dobro dobrými prostředky. Na našich 
utlačovatelích vidíme, jak krátkodechá jsou vítězství zloby, nenávisti, 
pomstychtivosti, bezohlednosti, zpupnosti“… Poté 25. 11. 1989 při 
pontifikální bohoslužbě zazněla zde tato známá slova: „V této důležité 
hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická 
církev na straně národa!“

Myslím, že nepočítal s tím, že 29. 12. 1989 bude žehnat novému 
prezidentu Václavu Havlovi zde v této katedrále. Prvně jsme byli 
svědky, že se mu zlomil hlas a tvář zalily slzy. Byly to slzy radosti i úlevy, 
aby se mohl znovu nadechnout a uvítat v tomto sacro sanctum naší 
země a církve Jana Pavla II.: „Představuji vám naši církev, která prošla 
léty utrpení a těžkých zkoušek, církev, která byla v minulosti určena 
k postupné likvidaci. Představuji vám církev, která tímto tvrdým 
obdobím prošla, zachovala víru v Krista a zachovala také svou věrnost 
nástupci apoštola Petra, papeži!“

Platí tato slova i o nás po dvaceti letech? Myslím, že ano, ale 
přesto si dovolím opakovat jeho obavu z 28. 10. 1990: „Mám velkou 
starost o náš společný stát, vidím dvě nebezpečí. První je individuální 
sobectví… Mnozí obracejí veškerou energii k vlastnímu prospěchu, 
ale ke službě věcí veřjných je málo ochoty. Je to krátkozraké, vždyť 
stát, to jsme my všichni!“…
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Drahý otče kardinále, děkuji za všechna vaše slova a činy: Bohu 
díky a prosím úpěnlivě, proste za nás všechny patrony Desetiletí 
mravní obrody našeho národa! Amen.

OTEVŘENÍ VÝSTAVY „TO BYL FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK“ 1. 5. 
2019 V MUZEU VE STUDENCE K 120. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA 
FRANTIŠKA TOMÁŠKA

Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka OP je arcibiskup pražský, primas 
český (13. února 2010). V dubnu 2010 byl zvolen předsedou České 
biskupské konference. Dne 18. února 2012 byl jmenoval kardinálem. 
Po roce 1990 působil již veřejně jako provinciál dominikánského řádu. 
Souběžně s tím vyučoval na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci a vykonával též úřad předsedy 
Konference vyšších řeholních představených. Byl iniciátorem čes-
kého překladu Jeruzalémské bible, vytvářeného od roku 1980. Spolu 
s Františkem X. Halasem byl i jejím hlavním překladatelem. V tradicích 
dominikánské spirituality se vyprofiloval jako teolog a plodný církevní 
spisovatel, zejména v oboru biblistiky. Jako šéfredaktor se výrazně 
podílel na vydávání dominikánské revue pro teologii, duchovní život 
a kulturu, Revue Salve.
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František kardinál Tomášek v konfrontaci 
a dialogu církve a státu v Československu
ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Přednáška přednesena v rámci výstavy „To byl 
kardinál Tomášek“ ve Studénce a k připomínce 
jubilea 100. výročí ČSR a 30. výročí svatořečení 
Anežky české a pádu totality v Československu.

Tajné svěcení na biskupa.
V noci ze 14. na 15. října 1949 byl tajně 
vysvěcen na biskupa v kapli arcibis-
kupské rezidence arcibiskupem Jose-
fem Matochou. Zvolil si biskupské 
heslo: „Laxabo rete“ = „Rozprostřu 
sítě“. Krátce působil v Bohušově na 
Osoblažsku. Následně prožil tři roky 
v internačním táboře v Želivě. Po pro-
puštění nastoupil jako farář do Morav-
ské Huzové.
Účast na II. vatikánský koncilu.
Na II. vatikánský koncil, který byl zahá-
jen 11. října 1962, byli pozváni biskupové z celého světa, včetně 
komunistických zemí, tedy i z Československa. Jenže z šesti českých 
a moravských biskupství nebylo obsazeno ani jedno. Uvěznění bisku-
pové byli sice v roce 1960 amnestováni, ale ani jeden z nich neobdržel 
souhlas k tomu, aby se opět směl ujmout svého úřadu. Arcibiskup 
Beran a biskupové Hlouch a Skoupý byli dosud v internaci. Pouze dva 
biskupové, František Tomášek v Moravské Huzové a Kajetán Matoušek 
u sv. Vojtěcha v Praze, působili v duchovní správě. Nakonec souhlas 
k odjezdu na koncil obdrželi po určitém váhání státní správy tři sloven-
ští biskupové a z českých jediný František Tomášek. Jeli v doprovodu 
několika „mírových“ kněží. 1 Biskup Tomášek si byl vědom, v jaké 

1  Čs. delegace svědčila o katastrofální situaci církve v ČSSR, jak vzpomíná biskup 
Jaroslav Škarvada: „Biskupa Tomáška jsem poznal v Římě brzy po započetí II. 
vatikánského koncilu. Přijel se skupinou duchovních, vyslaných ze socialistického 

CÍRKEVNÍ OSOBNOSTI ČSR 



44 DIALOG EVROPA XXI

choulostivé situaci se ocitl. Z jedné strany se těšil důvěře - nedůvěře 
státních orgánů, z druhé strany mohl očekávat spíše nedůvěru ve vati-
kánských kruzích. Jako jediný z českých biskupů (závěru koncilových 
jednání se zúčastnil později i z vlasti vyhoštěný arcibiskup Beran) byl 
přítomen v letech 1962 až 1965 na všech čtyřech zasedáních koncilu. 
ThDr. Tomášek na něm pronesl celkem pět příspěvků. Přestože musel 
s ohledem na možnou domácí reakci opatrně volit slova, byla jeho 
vystoupení významná. Zcela mimořádnou pozornost vzbudil jeho 
projev o ekumenismu, pronesený 2. prosince 1963. Navrhl v něm 
svolání zvláštního koncilu, který by se nezabýval ničím jiným než 
problematikou sblížení západní církve s východními pravoslavnými 
církvemi. V otevřené, láskou a trpělivostí prodchnuté diskusi by měl 
tento církevní sněm probrat všechny otázky týkající se ekumenismu. 
Vystoupení biskupa Tomáška zapůsobilo na vedoucího delegace 
ruské pravoslavné církve arcikněze Vasilije Bořivoje tak silně, že mu 
odevzdal medaili hlavy své církve patriarchy Alexeje. 8. prosince 1965 
II. vatikánský koncil skončil. Jediný koncilový otec z Čech a Moravy se 
vrátil do vlasti, aby jeho závěry uváděl do praxe. Tentokrát již ne jako 
farář z Moravské Huzové, ale jako apoštolský administrátor pražský, 
kterým byl už od března téhož roku. 2 

Správcem pražské arcidiecéze.
Diplomatická jednání mezi Svatým stolcem a čs. vládní delegací při-
nesla určité zlepšení poměrů církve, ale k zásadním změnám nedo-
šlo, zejména v otázce arcibiskupa Berana. Výrazně zasáhl do tohoto 
jednání papež Pavel VI. vlastní iniciativou tím, že dne 22. 2. 1965 
jmenoval monsignora Berana kardinálem. Jak uvádí Mons. Casaroli, 
„byla to sprcha komplikované a zakomplexované československé 

Československa, z nichž většina neměla na koncilu vůbec co dělat. Z těch, kdo se 
na koncil opravdu dostali, to bylo několik slovenských biskupů, z českých jen právě 
on, a pak, jako odborníci, děkani teologických fakult v Litoměřicích a Bratislavě. 
Ostatní byli mírovácká stafáž a fízlové. (…) Biskupa Tomáška nám bylo všem 
líto. Dozvěděli jsme se, že působí jako farář v malé farnůstce Moravské Huzové, 
že může vystupovat jako biskup jen za hranicemi své vlasti a že po návratu na 
ruzyňské letiště musí opět odložit odznaky své hodnosti. (…) V Praze si uvědomili, 
že vysílání „mírováků“, kteří se na zasedání nedostanou, je neúnosné, fízlů bylo už 
v Římě stejně dost a na hlídání delegace stačili jeden či dva.“ Srov. HARTMANN J., 
SVOBODA B., VAŠKO V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 22.

2  HARTMANN J., SVOBODA B., VAŠKO V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 23.
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byrokracii“. 3 Předsednictvo ÚV KSČ zaujalo ke jmenování Berana 
kardinálem stanovisko, v němž jeho členové prohlásili, že tento akt 
komplikuje jednání. Přitom souhlasilo s povolením jeho cesty do 
Říma za podmínky, že se už nevrátí do Československa a zaváže se, 
že nebude aktivně pracovat proti republice. 4 

Při jednání v této otázce bylo dohodnuto, že místo něho bude pro 
správu pražské arcidiecéze jmenován nový správce diecéze, apoštol-
ský administrátor Mons. ThDr. František Tomášek. Pro arcibiskupa 
Berana to bylo těžké dilema, protože se obával, že přijetím jistého 
a čestného exilu vzbudí dojem, že opouští své lidi a nechává je osa-
mocené v tvrdém komunistickém útisku. 5 Na základě souhlasného 
stanoviska arcibiskupa Berana došlo k ustanovení biskupa Františka 
Tomáška za administrátora pražské arcidiecéze. Biskup Tomášek po 
složení slibu věrnosti republice a po předložení jmenovacího papež-
ského dekretu Metropolitní kapitule u Svatého Víta se ujal svého 
úřadu. Při této příležitosti vydal okružní list duchovenstvu pražské 
arcidiecéze. 6

3  „Svatý stolec jasně sdělil pražské vládě, že jde o poctu velké osobnosti, muži církve 
uznávanému a ctěnému celým katolickým světem, proti kterému ostatně ani 
samotné státní soudní tribunály nevznesly žádný rozsudek ani formální obvinění. 
Vláda si byla dobře vědoma, že je v nevýhodě, nedělala z toho sice žádnou 
tragédii, ale cítila se nucena vyjádřit svůj postoj k této novince.“ CASAROLI, A. 
Trýzeň trpělivosti, s. 139.

4  KAPLAN, K. Těžká cesta, s. 30.
5  Casaroli k tomu uvádí: „Ticho se prodlužovalo a ještě prohlubovalo přestávkou, 

které monsignor Beran využil k úvaze před svým konečným rozhodnutím. To 
nakonec vyznělo v tom smyslu, že příležitost vidět konečně pražskou arcidiecézi 
po tolika letech v rukou apoštolského administrátora, jako je monsignor Tomášek, 
zvítězila nad váháním, a to současně v zájmu života církve v celém Československu. 
Pro monsignora Berana to jistě znamenalo velkou osobní oběť.“ Srov. CASAROLI, 
A. Trýzeň trpělivosti, s. 140.

6  Píše v něm mezi jiným: „Drazí spolubratři, děkuji vám, že jste mne se svými věřícími 
přijali jako toho, koho k vám poslal Svatý otec. Přišel jsem k vám, abychom si podali 
ruce ke společné práci, k níž nás povolal Kristus. „Jako mě poslal Otec, i já posilám 
vás“ (Jan 20,21). S láskou, nadšením a bezmeznou důvěrou pokračujme ve velkém 
poslání, které On nám dal. Hlavním předpokladem k tomu je živá víra.“ Hluboká 
a živá víra pomáhala novému správci pražské arcidiecéze překonávat především 
počáteční nedůvěru části duchovenstva i laiků. Srov. HARTMANN, J., SVOBODA, 
B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 29.
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Socha PM Fatimská od kardinála Brana na pomoc církvi v totalitě

V roce 1967. v roce 50. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, vykonal 
pouť na místo zejevení v Cova da Iria Svatý otec Pavel VI. Z Vatikánu 
jej doprovázel také Josef kardinál Beran, který byl vyhoštěn z Prahy 
už v roce 1965 a nesměl se vrátit, po čemž velmi toužil. Tehdy se ve 
Fatimě zrodila myšlenka „Národní putující sochy Panny Marie Fatim-
ské“. Josef kardinál Beran, který navštívil Fatimu v době své exilu 
víckrát, projevil přání, aby tato putující socha byla také v Praze a tam 
připutovala místo něj. Při přiležitosti 50. výročí fatimského zjevení 
požehnal Pavel VI. prvních 25 putujících soch. Biskup Fatimy určil, že 
jedna z nich poputuje do Prahy, jako jedná za železnou oponu, a také 
ji doprovázel při leteckém převozu společně s poutníky Čechoame-
ričany, kteří měli sochu doručit biskupu Františku Tomáškovi. Tajný 
plán Josefa kardinála Berana se nakonec podivuhodně i přes překážky 
zdařil. Apoštolský administrátor biskup František Tomášek se modil 
ve své arcibiskupské kapli u sochy Panny Marie Fatimské a vyprošoval 
pomoc a ochranu Panny Marie podle výzvy Panny Marie o zasvěcení 
Ruska a světa jejímu Neposkrvrněnému srdci, aby se odvrátilo od 
ruského komunistického zla ateismu a totalitní moci rozšířeného 
a ovládajícího Československo a země za železnou oponou.

V čele obnovy církve v období „pražského jara“.

Zasvěcení ochraně Panny Marii Fatimské pastýřem pražské arci-
diecéze a české církve dochází v roce 1968 k výraznějšímu zlepšení 
církevních poměrů v krátkém reformním období „pražského jara“. 
Toto historické a dramatické období přineslo významné společenské 
změny i uvolnění ve vztahu státu k církvím. Období, které se označuje 
jako pražské jaro, začalo již 6. ledna 1968, kdy se do čela komunis-
tické strany dostal Alexandr Dubček. Tím také začal pokus o reformu 
vládního systému, vyjadřovaný heslem: Socialismus s lidskou tváří. 
V prvních chvílích se církev nedovedla zorientovat, zda se tentokrát 
jedná o skutečné strukturální změny ve společnosti, anebo o pouhou 
palácovou revoluci spojenou s výměnou vedoucích komunistických 
kádrů. Z jejich iniciativ vzešly napřed nesmělé, pak stále smělejší 
podpisové akce dožadující se demokracie, náboženské svobody, 
propuštění zbývajících politických vězňů atd. Signatářem některých 
z nich byl i biskup František Tomášek. Ze všech koutů republiky včetně 
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Slovenska přicházely na pražskou konzistoř rezoluce žádající biskupa 
Tomáška, aby přispěl k uskutečnění personálních změn ve vedení 
kněžského „mírového“ hnutí. Pražskému ordináři se dávali k dispo-
zici kněží i laičtí aktivisté dvou generací, ti, kteří prošli vězeními, a ti, 
kteří novými formami apoštolátu pokračovali v činnosti svých starších 
předchůdců.

Z jejich podnětu ustanovil biskup Tomášek pražskou arcidiecézní 
pastorační radu, skládající se jak ze zástupců kněží a řeholníků, tak 
laiků. Dne 20. března 1968 vydal biskup Tomášek provolání k ducho-
venstvu a věřícímu lidu, ve kterém se mimo jiné uvádí vztah církve ke 
společnosti: „Doufáme, že doba zkoušek končí. Tato naděje vyznívá 
z projevů, které posíláte jednotlivě i společně mně, institucím, tisku 
a oficiálním místům. K tomu projevu, který vzbudil nejširší zájem, 
jsem se spolu s ostatními českými biskupy připojil. Především se 
v nich distancujeme od lidí, kteří po dlouhá léta zasahovali do práv 
biskupů, chtěli mluvit vaším jménem a tím škodit církvi, ale i státu víc, 
než se zdá na první pohled. Nechceme žádná privilegia. Svých práv 
v demokratické společnosti se dovoláváme s dobrým svědomím. Jsme 
přesvědčeni, že naši službu v duchu evangelia, v duchu pokoncilového 
katolicismu, celá naše společnost velice potřebuje. Touto službou je 
výchova dětí, upevňování rodin, pomoc starým, nemocným, opuš-
těným. Služba je naše každodenní dobře vykonaná práce, pomoc 
hledajícím, šíření atmosféry vzájemné důvěry, optimismu. Služba je 
dialog se světem, se všemi lidmi dobré vůle.“ 7 Správce pražské arci-
diecéze biskup Tomášek vyhlásil rok 1968 Rokem pokoncilní obnovy. 
Na jeho přání prohlásil papež Pavel VI. svatého Vojtěcha za hlavního 
patrona pražské arcidiecéze. Jako předseda České liturgické komise se 

7  „Bratři a sestry! Vím, jak čekáte na má slova nyní, ve chvíli hlubokého předělu 
v životě celé společnosti. Mnozí z vás, kněží i laici, mě v těchto dnech navštěvují 
nebo mi píší. Ze všech vašich spontánních projevů vyznívá veliká naděje, že pravda 
a spravedlnost ovládne náš veřejný život, ale ozývá se v nich i bolest a úzkost 
minulých let. Je to pochopitelné, vždyť všichni jsme společně nesli jejich tíhu: 
posměch, ponižování, pomlouvání, zastrašování, vyřazování z veřejného života, 
šikanování, internování, věznění. To vše doléhalo na děti, mládež, rodiny, řeholní 
sestry, řeholníky, kněze, biskupy i našeho arcibiskupa. Chyběl tisk, přímé spojení 
vzájemné i spojení s náměstkem Kristovým, napojení na život a vývoj světové 
církve. “ Srov. HARTMANN J., SVOBODA B., VAŠKO V. Kardinál Tomášek, generál 
bez vojska?, s. 37.
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přičinil o to, že se nejen v pražské, ale i v ostatních českých a morav-
ských diecézích začaly uskutečňovat závěry II. vatikánského koncilu. 
Při pražské apoštolské administratuře založil pokoncilní knihovnu. 
K nelibosti úřadů zdůrazňoval jednu z podstatných myšlenek koncilu, 
a to spolupráci kněží a laiků. S jeho příchodem do Prahy přestal být 
arcibiskupský palác laikům zapovězeným místem. V sérii pastýřských 
listů z této doby apeloval na vytváření podmínek pro růst duchovních 
povolání, protože věděl, že „žeň je sice bohatá, ale dělníků málo“. 8 

Významným nástrojem k realizování církevních reforem nauky 
II. vatikánského koncilu se stalo hnutí, ve kterém spolupracovali jak 
kněží a řeholníci, tak laici. Hlavním úkolem rodícího se hnutí měla být 
obnova církevních struktur, duchovní obroda národa, uvádění myš-
lenek II. vatikánského koncilu do života. Po mnoha diskusích dostalo 
hnutí název Dílo koncilové obnovy - DKO. Koncem dubna a začátkem 
května se na mnoha místech Čech, Moravy a Slovenska konaly vikari-
átní (děkanátní) schůze kněží a laiků, na kterých se volili delegáti pro 
zakládající sjezd DKO. Ten se konal ve dnech 14. a 15. května 1968 na 
Velehradě a stal se vyvrcholením několikaměsíční aktivity jak biskupa 
Tomáška, tak jeho pracovního týmu z pražské pastorační rady a z olo-
mouckého organizačního výboru. Sjezd zahájil biskup Tomášek, který 
pak byl v závěru jednání zvolen předsedou DKO. V prohlášení usta-
vujícího sjezdu Díla koncilové obnovy čteme mezi jinými: „Stavíme 
se za podání, kterým otec biskup ThDr. František Tomášek požádal 
jménem všech českých a slovenských biskupů československou vládu, 
aby bylo obnoveno jednání čs. vlády se Svatým stolcem, aby bylo 
umožněno obnovení svobodného styku našich ordinářů se Svatým 
stolcem, aby všichni biskupové - diecézní i titulární - mohli nastoupit 
do svých úřadů, aby byla zabezpečena nerušená činnost celostátní 
biskupské konference, aby v dohodě se Svatým stolcem byly obsazeny 
uprázdněné biskupské stolce, aby biskupové mohli svobodně vykoná-
vat svůj úřad, zřizovat a řídit teologická učiliště a semináře, zřizovat 
a obsazovat fary, stavět kostely a jiné církevní objekty, aby kněží ve 

8  Jako jediný biskup v Čechách a na Moravě, jemuž bylo povoleno působení, 
si uvědomoval, že jeho služba Božímu lidu není limitována hranicemi pražské 
diecéze. Již tehdy se začal formovat rozsah a hloubka jeho duchovní autority, která 
z něho později učinila skutečnou vůdčí osobnost katolické církve v Československu. 
Srov. HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez 
vojska?, s. 30.
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své pastorační činnosti podléhali pouze ordinářům, aby laikům nebyly 
kladeny překážky v plné účasti na všech stránkách života církve, aby 
byl umožněn život a činnost řádů, kongregací a sekulárních institutů 
v duchu dekretů II. vatikánského koncilu.“ 9 

Jmenování Fr. Tomáška kardinálem.
Papež Pavel VI. jmenoval biskupa Františka Tomáška kardinálem 
a arcibiskupem pražským. Na veřejné kardinálské konzistoři, konané 
ve Vatikáně 27. června 1977, odtajnil papež při ohlášení jmen nově 
jmenovaných kardinálů jméno Františka Tomáška. Stalo se to těmito 
slovy: „Poslední, avšak ne co do věrnosti, je biskup František Tomášek 
z Prahy. Jeho jmenováním jsme chtěli zhodnotit jeho práci vyzna-
čenou duchem evangelia jak před církví, tak před občanskou spo-
lečností. Doufáme, že toto jeho jmenování může být zárukou pro 
budoucnost plnou naděje v Československu.“ Jmenování biskupa 
Tomáška se stalo bez předchozího vědomí československé vlády. Ta 
se tak rázem ocitla v těžko řešitelné situaci. Vzhledem ke světovému 
veřejnému mínění nebylo nadále politicky prozíravé jeho jmenování 
arcibiskupem pražským oddalovat v naději, že smrt starého pána 
vše vyřeší. Diplomatická jednání v tomto směru skončila nakonec 
úspěšně, a tak 31. prosince 1977 vydal papež Pavel VI. jmenovací 
bulu. Arcibiskup Tomášek byl intronizován ve svatovítské katedrále 
26. března 1978. 10

9  Zakládajícího sjezdu DKO se kromě pro nemoc omluveného nitranského biskupa 
Nécseye zúčastnili všichni českoslovenští biskupové: František Tomášek, Štěpán 
Trochta, Karel Skoupý, Josef Hlouch, Karel Otčenášek, Robert Pobožný, Ambróz 
Lazík. Poprvé se veřejnosti představili ve své biskupské hodnosti také tajně 
vysvěcení biskupové Ladislav Hlad, Kajetán Matoušek, řeckokatolický biskup 
z Prešova Vasil Hopko, dále Peter Dubovský a Ján Korec. Přímo z vězení přišli na 
velehradskou slavnost kněží, kterým byla na základě intervence biskupa Tomáška 
udělena amnestie. Srov. HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, 
generál bez vojska?, s. 40.

10  Slavnost se konala bez účasti významných zahraničních hostí. Nebyli žádoucí. 
Režim tím dával jednoznačně najevo, jak nežádoucí pro něj je i sám arcibiskup 
Tomášek. Téhož dne byl v chrámech pražské arcidiecéze čten první pastýřský 
list nového arcipastýře: „Chci sloužit i celému národu. Každý národ potřebuje ke 
svému zdravému růstu a k zabezpečení své budoucnosti nejen sílu ekonomickou, 
kulturní a politickou, ale především sílu mravní. A právě ten, kdo nejen věří, 
ale také podle víry žije, dává největší vklad mravní síly do fondu národa. V tom 
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Papež Jan Pavel II oporou kardinála Tomáška a církve v ČSSR.
V samotném pontifikátu Jana 
Pavla II. se odráží zásadní pro-
měna církve v přístupu ke světu 
a světovým společenstvím. 
Naplno se projevila jeho otevře-
nost, komunikativnost a ochota 
vést jménem církve dialog se 
všemi lidmi tohoto světa bez roz-
dílů. Naplňuje tak věrně odkaz 
Krista Nejvyššího pastýře, že „má 
i jiné ovce“, kterým má poskytovat 
svou péči a sjednocovat je láskou. 
Papežova služba se neomezovala 
jen na svěřené stádce, kterému 
přirozeně nejhorlivěji prokazoval 

péči, ale do své peče zahrnul všechny, kteří pomoc potřebují, všechny 
strádající, pronásledované, utlačované. Proto bylo přirozené, že se 
s velikou horlivostí ujal péče o pronásledovanou církev a lid strádající 
pod jhem totalitních režimů. Zvláštní náklonnost a péči prokazoval 
také těžce zkoušené církvi a lidem v Československu.

Vztah papeže Jana Pavla II. k Československu byl dán zejména 
historickou spjatostí s osobnostmi sv. Cyrila a Metoděje a zejména 
sv. Vojtěcha, kteří jsou spojování s počátky křesťanství v Polsku. Vzá-
jemná blízkost a zájem byl dán společným slovanstvím, sousedským 
vztahem a společným osudem obou zemí. Dějinná provázanost obou 
států a národů se potvrzovala právě v osobě sv. Vojtěcha, pražského 
biskupa, který odešel evangelizovat polský národ, a ve spojitosti s ním 
v Hnězdně vznikla samostatná církevní správa v Polsku. 11

smyslu také zpíváme ve známé duchovní písni: „Nezhyne rod, jenž věřit neustane, 
dědictví otců zachovej nám Pane!“ Srov. HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, 
V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 74.

11  Papež při své návštěvě Polska právě v Hnězdně připomněl svůj zájem o sousední 
národ, když našel pohledem v davu česky psaný transparent a přečetl text nahlas: 
„Otče, pamatuj na své české děti.“ Aklamací tohoto transparentu ukázal, že přijímá 
tuto naléhavou výzvu promlouvající jménem trpícího národa. V celém svém 
působení prokazoval zvláštní starostlivost o osud a vývoj v Československu a tak 
potvrdil, že přijal za svůj úkol „pamatovat na své české děti“. Srov. LUXMOORE, 
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Papež svým učením a hlásáním důstojnosti lidské osoby, vytrvalým 
vystupováním za práva a svobodu člověka a horlivou pastorační péčí 
nejen povzbuzoval ve víře, ale dodával sílu decimovanému společen-
ství církve v rozhodném zápase se zlem. Papež se se stejnou rozhod-
ností zasazoval za svobodu a práva lidí v naší zemi. Mimořádná horli-
vost v povzbuzující péči byla nesmírně cennou posilou „mlčící“ církve 
v ČSSR, která vedla k aktivizaci katolických věřících v zápase o jejich 
legitimní práva a odstranění zjevných nespravedlností, působených 
totalitní mocí katolické církvi. Svatý stolec zasáhl proti dosavadním 
snahám režimu prezentovat a ovládat oficiální církev prostřednictvím 
kněží, organizovaných v režimem podporovaném mírovém sdružení 
Pacem in terris. Toto hnutí bylo reprezetantem prokomunistického 
politického katolicismu, kterého chtěl komunistický režim využít jako 
nástroje pro rozkol a ovládnutí církve. Tohoto cíle však nedosáhl, pro-
tože většina věřících byla k politickým aktivitám rezistentní. Napětí 
a jisté rozdělení vyvolávalo toto sdružení v řadách kněžstva. Největší 
problémy se projevovaly ve vztahu k legitimním církevním autori-
tám, proti kterým bylo toto sdružení především namířeno. Výnos 
Kongregace pro duchovenstvo z března 1982 zakazoval vstupovat do 
organizací, které „podkopávají autoritu biskupů“. Byly v něm výslovně 
zmíněny dva typy těchto organizací: ty, které se „orientují na odbory“, 
a ty, které „navenek prosazují humanistické ideály, například mír 
a pokrok, ale ve skutečnosti sledují politické cíle“. Dekret byl namířen 
proti československému sdružení Pacem in terris. Československý 
režim dokument odsoudil a zakázal jeho uveřejnění. V místním tisku 
se připomínalo, že se vlastně neliší od výnosu Svatého oficia z roku 
1949, jímž Pius XII. zakázal katolíkům spolupracovat s komunisty. 12

I když dekret nesměl být v Československu publikován v tisku, 
nemohli komunisté přes velký nátlak na vedoucí církevní představitelé 
zabránit jeho rozšíření interní cestou. Aby byl uveden ve známost, 

J., BABIUCHOVÁ, J. Vatikán a rudý prapor, s. 374.
12  Kardinál Tomášek při návštěvě Říma dostal instrukce, aby začal jednat. Tomášek 

obvinil sdružení, že „hrubě porušuje církevní disciplínu“ a nařídil českým 
a slovenským biskupům, aby obsah dekretu uvedli ve známost. Do srpna toho 
roku několik desítek kněží rezignovalo na své členství ve sdružení. Když Katolické 
noviny nadále odmítaly otisknout text vatikánského dekretu, Tomášek prohlásil, 
že tento list nemá právo nést v názvu slovo „katolický“. Srov. LUXMOORE, J., 
BABIUCHOVÁ, J. Vatikán a rudý prapor, s. 374.
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postarali se opět kardinál Tomášek a biskup Gábriš, k nimž se ten-
tokrát připojili i někteří kapitulní vikáři (brněnský L. Horký, českobu-
dějovický J. Kavle a spišský Š. Garaj). A režim už proti nim vzhledem 
k mezinárodní veřejnosti nemohl použít prostředků, jimiž umlčel 
obdobné akce biskupů v 50. letech. 13

Velehradská pouť 1985
Významným mezníkem v tomto zápase katolické církve s komunistic-
kou mocí se stala oslava 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje. Jan Pavel II. 
jako první slovanský papež v dějinách dal vyniknout velikosti těchto 
dvou misionářů slovanských národů v rámci celé Evropy. V roce 1980 
rozhodl vyhlásit je za patrony tohoto kontinentu společně se sv. Bene-
diktem. Při příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje zveřejnil papež 
s datem 2. června 1985 encykliku pro celou církev Slavorum apostoli, 
ve které chtěl připomenout zásluhy a učení tohoto světce zvláště 
u Slovanů žijících na územích dřívější Velké Moravy; boj komunistické 
moci proti náboženskému dědictví, jež sv. Metoděj po sobě zanechal, 
byl důvodem k povzbuzení toto dědictví nezradit. 14 

Na oslavy tohoto významného jubilea chtěl kardinál Tomášek 
pozvat Svatého otce Jana Pavla II., který by byl velice rád přijel, ale 
vláda tento návrh neschválila. Papež tedy vyslal na hlavní pouť na 
Velehrad státního tajemníka kardinála Casaroliho. Oslavy vyvrcholily 
7. července celonárodní poutí na Velehrad, kde se shromáždilo na 
sto tisíc věřících, kteří veřejně vyznali svoji věrnost dědictví víry, církvi 
a Svatému otci. Během průběhu oslav došlo ke konfrontaci s komu-
nistickými činiteli, kteří chtěli prezentovat pouť věřících jako mírové 
shromáždění. 15 Právě tento akt, který znemožnil setkání katolických 

13  HALAS, F. X. Fenomén Vatikán, s. 625.
14  Před slavností se státní tajemník setkal s prezidentem Gustávem Husákem, 

při jednání byl navržen ze strany zástupce Svatého stolce ve věci kandidátů na 
biskupské stolce „klid zbraní“, tedy vláda se vzdá lpění na exponentech „Pacem 
in terris“ a Svatý stolec se bude snažit navrhnout takové kandidáty, kteří jsou 
oddáni církvi a nejsou obviňováni z protistátních postojů. Srov. CASAROLI, A. 
Trýzeň trpělivosti, s. 174

15  To se setkalo s rozhodným odporem a věřící zasahovali do projevu ministra 
Klusáka skandováním „Svatí Cyril a Metoděj!“ a především „Chceme náboženskou 
svobodu!“ Naopak projevy kardinála Tomáška a legáta Casaroliho byly provázeny 
mohutnými potlesky a největší aklamaci sklidilo papežovo poselství, ve kterém 
papež vyjadřoval touhu osobní účasti na oslavě, kterou mu ale režim neumožnil. 
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věřících s Nejvyšším pastýřem, vyvolal bouři odporu a aktivizoval 
katolíky k boji za jejich práva. Tímto největším shromážděním se 
„mlčící“ církev v Československu k obraně svých práv veřejně při-
hlásila.

Velehradská pouť 1985 se zapsala do dějin jako největší pová-
lečné shromáždění věřících v Československu. Stala se skutečným 
plebiscitem víry, naděje a lásky. Nikdo už nemohl kardinálu Tomáškovi 
říci, že je generálem bez vojska. Církev, která dosud před širší veřej-
ností zdánlivě mlčela, konečně hlasitě promluvila. Slušně, konkrétně, 
důrazně. Dala najevo, že není „masou“, která se dá kýmkoliv manipu-
lovat, ale společenstvím věřících, kteří vědí, kdo jsou pravými pastýři. 
Těm projevila důrazně svou lásku a věrnost. 16 

Věřící v Československu naslouchali povzbuzujícímu hlasu svého 
pastýře Jana Pavla II., dostali odvahu veřejně a aktivně se zasazovat 
za svobodu a lidská práva v celé jejich šíři. Touto událostí došlo také 
ke značnému sblížení a podpoře církve ze strany nezávislých politic-
kých aktivit. Signatáři Charty 77 uvítali, že se katolická církev začíná 
chovat sebevědoměji. Proti mocenské mašinérii postavené proti 
občanům bylo téměř nemožné organizovat výraznější odpor. Přesto 
v reakci na tyto poměry vznikly občanské iniciativy, které se režimu na 
odpor stavěly. Československý režim byl zvyklý na přítomnost krutě 
pronásledovaných politických disidentů, onoho „protivného plevele“, 
jak je nazval v roce 1986 jeden z členů politbyra. Neměl ale žádné 
zkušenosti s náboženskými událostmi velkého rozsahu a s napjatou 
atmosférou, která je provázela. Po velehradských oslavách se na pout-
ních místech ve sváteční dny pravidelně scházelo na 50 000 věřících.

Věřící odpověděli skandováním „Milujeme Svatého otce“. Srov. HARTMANN, J., 
SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 108.

16  Papežský legát Casaroli napsal kardinálu Tomáškovi po návratu domů: „Pane 
kardinále, ihned, jakmile jsem se vrátil do Říma po návštěvě vašich milých zemí, 
znovu toužím vyjádřit vám svoji velkou radost, kterou jsem zakoušel, když jsem 
se mohl jako legát Svatého otce zúčastnit oslav 1100. výročí úmrtí svatého 
Metoděje, jež se konaly 7. července na Velehradě. Prosím Vás, tlumočte to mým 
jménem i ostatním biskupům a ordinářům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím 
a všem katolíkům v Československu. Projevy víry a nadšení, jakož i zbožná účast 
obrovského zástupu věřích, starších, mladších i docela mladých na slavnostních 
bohoslužbách v neděli ráno zanechaly ve mně dojem, jaký jsem mohl zakusit jen 
zřídkakdy v životě a který zůstane navždy vryt do mé duše.“ Srov. HARTMANN, J., 
SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 108.
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Kardinál Tomášek přestal pomýšlet na odchod do důchodu a začal 
poskytovat rozhovory západním novinářům. „Je jisté, že papež do 
Československa nakonec přijede,“ prohlásil sedmdesátiletý primas 
v roce 1986. Českoslovenští komunisté vždy kladli velký důraz na 
národní protikatolické tradice, ale způsobili naopak, že církev stanula 
po boku ostatních utiskovaných a mohla tak obnovit své svazky se 
společností. Komunisté si stejně jako před nimi Masaryk také odcizili 
katolické Slováky. Po každém represivním zákroku teď následovaly 
protesty zahraničních skupin bojovníků za lidská práva. 17 

Kardinál vyhlašuje Desetiletí duchovní obnovy národa
Pod vedením papeže Jana Pavla II. už nebyla katolická církev v komu-
nistických státech východní Evropy mlčící. Nejenže se sám papež stal 
mluvčím umlčované církve a oporou věřících v zápase o jejich práva, 
ale zároveň se stal obhájcem práv a svobod pro všechny lidi v porobe-
ných zemích. V komunistickém Československu byly církevní poměry 
jedny z nejobtížnějších a tato kritická situace vyvolala významný 
projev organizovaného odporu. V čele tohoto hnutí v katolické církvi 
stál pražský arcibiskup František kardinál Tomášek, který byl komu-
nistickou mocí označován za generála bez vojska. Zápas katolické 
církve vedený kardinálem Tomáškem za podpory a příkladu papeže 
Jana Pavla II. nebyl politickým bojem, ale ideovým zápasem o mravní 
a duchovní charakter národa a celé země.

Desetiletí trvající mravní a duchovní devastace Československa, 
způsobená komunistickou mocí volala církev k zodpovědnosti za 
osud této země a nutnosti bojovat za záchranu hodnot, o které se 
opíral rozvoj této země. V tisícileté historii české státnosti vydala 
církev osobnosti, které ve službách našemu a sousedním národům 
přispěly k rozvoji českého státu. Byly to významné osobnosti, které 
stály u zrodu naší vlastní kultury a státnosti. Jednou z nich, která pro-
spěla nejen církvi a našemu národu, ale významně se zapsala do dějin 
sousedních zemí, byl svatý Vojtěch, pražský biskup, jehož tisící výročí 
mučednické smrti si měla církev připomenout 23. dubna 1997. Sva-
tovojtěšské jubileum a jubileum třetího tisíciletí křesťanské éry bylo 
příležitostí pro katolickou církev připomenout a nabídnout mravní 
a duchovní hodnoty k obrození českého národa. To bylo podnětem 
k významnému projektu Desetiletí duchovní obnovy církve a českého 

17  Srov. LUXMOORE, J., BABIUCHOVÁ, J. Vatikán a rudý prapor, s. 375.
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národa. Iniciátory tohoto projektu byli tajně vysvěcení kněží, psycho-
log Tomáš Halík a 18 

V pastýřském listě, ve kterém se kardinál Tomášek poprvé zmí-
nil o projektu Desetiletí, se uvádělo: „…v Roce Panny Marie, ke dni 
letošní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie vyhlašuji od 1. neděle 
adventní, tj. od 29. listopadu 1987, Rok blahoslavené Anežky Pře-
myslovny! Hlavní myšlenkou a tématem tohoto jejího roku bude: 
Služba životu Božímu v lidských duších a služba životu lidskému 
od jeho početí až do posledního dechu života. Tím dávám zároveň 
podnět k desetileté přípravě na milénium mučednické smrti biskupa 
sv. Vojtěcha, které bude v roce 1997.“ 19 K myšlence Desetiletí se 
připojili i ordináři moravských diecézí, olomoucké a brněnské, a tak 
pastýřský list, vydaný k zahájení Desetiletí duchovní obnovy o první 
neděli adventní, kdy začíná nový církevní rok, podepsali už všichni 
čeští a moravští biskupové a ordináři. Praví se v něm: „Bratři a sestry! 
Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení, a to 
všechno proto, že víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy 
je třeba probrat se ze spánku.“ 20

Úlohou Desetiletí bylo přispět k zahojení ran minulosti, k vnitř-
nímu obrácení a poctivému hledání pravdy. Mělo vést v duchu pokání 
a smíření k chápání trvalých hodnot, „na nichž by bylo možné budovat 
civilizaci lásky a úcty k životu, zejména respektu k hodnotě a právům 
lidské osoby, nikoliv civilizaci smrti, násilí, konzumu a bezohledné 

18  Na zrod myšlenky tohoto projektu vzpomíná prof. Halík: „Blíží se milénium smrti 
sv. Vojtěcha a je třeba se na ně s celou církví a celým národem připravit velkou 
duchovní obnovou, podobnou, jakou promyslel kdysi ve vězení kardinál Wyszyński 
pro polský národ před miléniem křtu Polska. Nebyl jsem sám, kdo přišel na plán 
duchovní přípravy na svatovojtěšské jubileum. Zcela nezávisle na mně pracoval 
na podobném projektu můj přítel, stejně jako já tajně vysvěcený kněz, Petr Piťha. 
Naše projekty se v něčem shodovaly, v něčem se doplňovaly, jako když do sebe 
zapadnou dvě části rozlomeného prstenu. Protože jsme se tehdy pohybovali 
podle pravidel přísné konspirace, rodil se plán Desetiletí duchovní obnovy národa 
jen v důvěrných konzultacích s osvědčenými lidmi, mezi nimi v poloilegalitě se 
pohybujícím královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem a berlínským 
biskupem, pozdějším kardinálem Joachimem Meisnerem.“ Srov. HARTMANN, J., 
SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, s. 120.

19  HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, 
s. 121.

20  HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, 
s. 121.
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manipulace s lidmi“. Každý rok Desetiletí byl zaměřen na určitou 
oblast našeho života, nesl jednu stěžejní myšlenku Desatera a měl 
svého patrona, světce, který vynikal ve ctnosti zdůrazňované v daném 
roce. Program jednotlivých let byl:

K Velikonocům 1988 poslal kardinál Tomášek poselství před-
stavitelům církví a všem lidem dobré vůle v naši zemi. Bylo v něm 
obsaženo pozvání připojit se k duchovní iniciativě Desetiletí, „aby 
bylo dílem vpravdě ekumenickým, v nejširším slova smyslu (…). Při 
pohledu do naší minulosti máme všichni důvod k prosbám o milosr-
denství a odpuštění Boží a katolická církev si nezakrývá svůj podíl viny 
na bolestných stránkách našich dějin. Přejeme si, aby dílo Desetiletí 
přispělo k tomu, abychom sváry minulosti nepřenášeli přes práh 
nového tisíciletí.“ 21 

V čele boje církve za práva a svobodu
Hnutí odporu katolíků vůči neuspokojivému stavu církve v komuni-
stickém Československu vyvrcholilo peticí za nápravu vztahů církve 
a státu. Petici podepsalo statisíce katolíků a občanů souhlasících 
s těmito požadavky. Kardinál Tomášek podpořil tuto aktivitu věřících 
dopisem, ve kterém se uvádělo mimo jiné:

„Je správné, když jako občané uplatňujete svá práva vůči světské 
moci. To však není všechno, co máte možnost dělat. Je třeba ujímat 
se svých práv i fakticky. Litera zákona sice velmi zužuje náboženský 
život katolíků, přesto je nám upíráno mnohé, co nezakazuje zákon, 
ale mimo zákonnou kompetenci lidé pověření veřejnou správou. Ale 
v každém právním státě platí zásada: Všechno, co není zakázáno, je 
povoleno – rozumí se zákonem, ne něčí libovůlí. Nebojte se tedy 
např. uskutečňovat plný církevní život v duchu Druhého vatikánského 
koncilu, ve farnostech i mimo ně.“22 

21  „Bratři a sestry, uvažme, jaká ozdravná síla by se probudila a životodárně 
rozproudila do celého organismu našeho národa, kdyby každé živé křesťanské 
společenství, každý sbor i každá farnost bez rozdílu denominací, odpovědělo přes 
hradby staletých předsudků – právě v celé bohaté škále svých tradic a duchovních 
zkušeností a v naprostém vzájemném respektu a úctě – na duchovní podněty 
těchto deseti let!“ Srov. HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál 
Tomášek, generál bez vojska?, s. 123.

22  „V podání vládě ČSSR tlumočím váš požadavek zásadní změny postoje státu 
k církvi a věřícím, zejména, že se nespokojíte malými ústupky z milosti místo 
respektování práv a mezinárodních závazků. Je třeba dosáhnout takového 
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Kardinál Tomášek se stal morální autoritou a faktickým repre-
zentantem katolické církve v komunistickém Československu. Jako 
nejvyšší církevní představitel se také obracel na vládu s výzvami 
k nápravě postavení věřících a církve a změně poměru mezi církví 
a státem. Na základě petice katolických věřících se kardinál Tomášek 
obrátil na nejvyšší státní představitele dopisem, ve kterém zdůraznil, 
že „dosavadní církevní politika může pokračovat jen za cenu násilí. 
Násilí ovšem krizi neřeší, ale prohlubuje. Katolíci jsou si vědomi svých 
práv, budou je dále požadovat a jsou odhodláni přinášet oběti. Kato-
lický lid z Čech, Moravy i Slovenska už dříve mnoha způsoby a nyní 
statisíci podpisů, které zastupují miliony dalších katolíků, projevil mně 
svou plnou důvěru. Tento morální mandát mne nejen opravňuje, ale 
přímo zavazuje k tomu, abych nemlčel. Proto jménem našich katolic-
kých věřících latinského i řeckého obřadu prohlašuji: Žádáme změnu 
postoje státu k církvi. Nechceme jít cestou konfrontace, ale dialogu!“ 
23 Dále v listu připomněl, že tento dosavadní stav společnost destabi-
lizuje a nikomu neprospívá. Je nejvyšší čas situaci řešit. Toho se nedo-
sáhne jednostranným diktátem, ale společně dialogem. Tím rozumím 
jednání dvou partnerů, kteří se vzájemně respektují a mají upřímnou 
vůli dospět k seriózní dohodě. Partnerem za katolickou církev je pře-
devším Svatý stolec, a to v nejzávažnějších záležitostech. V ostatních 
věcech je partnerem domácí církev. Za ni ovšem nemohou jednat 

řešení, které by zabránilo vměšování státu do vnitřního života církve: tak chápu 
požadavek odluky církve od státu, obsažený v petici. Navrhuji zahájení vážného 
dialogu o celkovém stavu věcí, a to se skutečnými zástupci církve, kterým 
důvěřujete.“ Zmíněnou petici sestavil a 1. ledna 1988 rozšířil k podepisování 
pan Augustin Navrátil.

23  Dopis Františka kardinála Tomáška adresovaný ministerskému předsedovi L. 
Štrougalovi. „Jsem přesvědčen, že v nynějším stavu naší společnosti je to nejen 
rozumné a správné, ale zcela nutné. Naše veřejnost je stále citlivější na příkoří 
vůči komukoliv. Světová veřejnost sleduje velmi pozorně, jak se dodržují nebo 
pošlapávají základní lidská práva, včetně náboženských, která jsou zaručena též 
řadou mezinárodních dohod. Tato práva není nadále možné upírat ani našim 
věřícím. Není možné považovat je za občany s omezenými právy a církev za 
skupinu, kterou je zapotřebí držet pod zvláštním „státním dozorem“ podepřeným 
sankcí trestního zákona. Není možné pod heslem „uspokojování náboženských 
potřeb“ zvenčí diktovat obsah a rozsah křesťanského života a ignorovat názor 
křesťanů samých. Není možné, aby se státní moc vměšovala do vnitřních 
záležitostí církve.“
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lidé, kteří nemají důvěru 
ani Svatého stolce, ani 
věřícího lidu. Zejména cír-
kevně zakázané sdružení 
„Pacem in terris“ je pro 
vztah církve a státu fak-
tor vysloveně negativní. 
Katolický lid dal nejednou 
jasně najevo, kdo je jeho 

pravý mluvčí. Z vlastního jednání mohu prohlásit toto: Církev nestojí 
o privilegia. Přeje všem náboženským společnostem a všem občanům 
bez rozdílu přesvědčení svobodu k rozvíjení toho, co potřebují a na 
co mají právo. Církev potřebuje pouze prostor pro naplňování celého 
svého duchovního poslání a pro službu lásky všem lidem i společnosti. 
Věřící nemají mít místo ve společnosti jen jako pracovní síly, ale jako 
rovnoprávní občané. Tato země je jejich vlastí, cítí se za ni odpovědni 
a víra je rozhodně neodvádí od poctivého postoje ke společnému 
dobru. Jsme připraveni ke skutečnému dialogu o zásadním řešení 
postavení církve v našem státě. Jsme ochotni odpouštět minulá 
bezpráví, avšak nehodláme být mlčením spoluvinni na bezpráví vůči 
nám, našim dětem a vnukům.“24

Pád komunistického režimu - Svatořečení Anežky České a Same-
tové revoluci
Předehrou listopadových událostí bylo oznámení svatořečení bla-
hoslavené Anežky České, které měl uskutečnit papež přímo v Praze, 
ale vzhledem k odporu režimu se konalo 12. listopadu 1989 v Římě. 
Komunistický režim raději povolil organizování poutě na svatořečení 
do Říma, aby se neopakovala situace na Velehradě a aby se vyhnul 
mimořádnému velkému demonstrativnímu shromáždění v Praze. 25

24  Dopis Františka kardinála Tomáška adresovaný ministerskému předsedovi L. 
Štrougalovi. „Samozřejmě uvítáme každý příznivý počin, nyní především zaplnění 
katastrofálního prázdna na hierarchické úrovni. Ale ani plný stav diecézních 
a světících biskupů ještě neznamená, že budou moci plně vykonávat svou 
duchovní službu, dokud zůstává nynější stav.“

25  Když organizátoři papežova programu stanovili kanonizaci blahoslavené Anežky 
České a blahoslaveného Alberta Chmielowského na neděli 12. listopadu 1989, 
určitě si nepředstavovali, že se obřad bude konat uprostřed politických převratů, 
které podstatně změní krajinu Evropy a světovou politiku. Srov. WEIGEL, G. 

NAŠE TÉMA



ČÍSLO 1-4/2019 59

Svatořečení Anežky České v Římě se stalo mimořádnou událostí 
nejen pro věřící, ale bylo povzbuzením pro celý národ. Po letech 
izolace a odloučení od Svatého stolce se mohli, ač za obtížných pod-
mínek, vydat tisíce poutníků z Československa do Říma, do, kde sídlí 
papež - viditelná hlava Katolické církve, putovali za Svatým otcem, 
který sám zakoušel utrpení Božího lidu, církve v zemích ovládané tota-
litní komunisitickým režimem. Mimořádný počet poutníků propuště-
ných komustickou mocí na svatořečení do Říma připomínal izraelský 
lid vedený Mojžíšem, jenž putoval čtyřicet let po poušti, až dospěl 
do svobodné vlasti. František kardinál Tomášek jako jediný pastýř 
provázel katolický lid Československa čtyřicetiletým komunistickým 
otroctvím a přivedl jej do Říma, k prahům apoštolů, ad limina aposto-
lorum, na práh svobody. Čs. katolíci díky svému odhodlání nenechat 
se odloučit od Říma mohli se zde cítit jako doma, mezi svými. Poprvé 
mohli zakusit univerzalitu církve spojující národy celého světa, mezi 
nimiž se českému národu dostává zvláštní pocty.

Blahoslavená Anežka Česká zemřela v roPád komunistickéhoe 
1282. Dlouhá mezera mezi její smrtí a kanonizací poskytla Janu Pav-
lovi příležitost kázat o zvláštních cestách Prozřetelnosti v dějinách 
a o tom, jak může minulost občas vrhnout světlo na neprůhlednou 
přítomnost. Anežka měla ve svém životě co činit s utrpením stejně 
jako katolíci Čech, Moravy a Slovenska dnes. Anežka Česká se vyzna-
čovala ochotou přijmout „s naprostou důvěrou události, které při-
pouštěla prozřetelnost, s jistotou, že všechno přejde, ale (Kristovy) 
pravdy navždy zůstanou! To je poučení, které vám dává nová světice, 
svým drahým krajanům v roce 1989.“ 26

Při kanonizační slavnosti v Římě mohla většina poutníků z komu-
nistického Československa zakoušet nejen atmosféru svobody, ale 
setkat se s těmi, kteří byli v exilu mimo svou vlast. Muži a ženy z pod-
zemní církve, kteří se navzájem někdy neviděli čtyři desetiletí, se 
na náměstí sv. Petra opět setkali. Při setkávání se starými přáteli 

Svědek naděje, s. 592.
26  „Lidské dějiny jsou nepřetržitým pohybem; časy se mění a generace střídají…, 

ale pravda Krista, jenž je osvícením a spásou, přetrvá v měnících se událostech. 
Vše, k čemu na zemi dochází, je chtěno nebo dopuštěno Nevyšším, takže muži 
i ženy mohou žíznit nebo toužit po pravdě, směřovat k ní, hledat ji a dosáhnout 
jí! A nezabrání tomu,“ řekl nakonec papež, „ani čtyřicet let pronásledování.“ Srov. 
WEIGEL, G. Svědek naděje, s. 592.
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a nalézání nových v průběhu víkendového kanonizačního obřadu 
zjišťovali katolíci z celého Československa, v jaké míře přežila jejich 
církev stalinismus 50. let a husákovskou „normalizaci“ po sovětské 
invazi roku 1968. Bylo jich daleko více, než si představovali. Byli 
silnější, než se domnívali. Měli před sebou nedávný příklad Poláků 
a východních Němců. Znovu sjednoceni dlouho očekávanou kanoni-
zací blahoslavené Anežky vraceli se domů, aby nenásilnou revolucí 
získali svobodu své vlasti. 27 

Kardinál Tomášek při pádu totality a Sametové revoluci
Pád komunistického režimu v Československu měl svůj počátek ve 
studentské demonstraci, pořádané na Mezinárodní den studentstva 
17. listopadu 1989. Studentská manifestace začala projevem Martina 
Klímy za nezávislé studenty, který prohlásil, že nejde ani tak o boj za 
svobodu v minulosti, jako o přítomnost a budoucnost. Potom se až 
50 000 účastníků manifestace vydalo na Vyšehrad. Na Národní třídě 
jim byla cesta přehrazena policejním kordonem a asi 2.000 demon-
strantů uvízlo mezi dvěma kordony pořádkových sil, jejichž příslušníci 
násilně a surově rozehnali bezbranné studenty (nezávislá lékařská 
komise později zjistila, že bylo zraněno 568 lidí). Násilný zásah bez-
pečnostních sil proti bezbranným studentům vyvolal odpor široké 
veřejnosti, který vyústil v nenásilnou revoluci proti československému 
komunismu. 19. listopadu 1989 svolal Václav Havel schůzku nezávis-
lých iniciativ, na které se vytvořila zastřešovací odbojová organizace 
Občanské fórum a v Bratislavě tohoto dne vzniklo hnutí Veřejnost 
proti násilí. Na Václavském náměstí a po celé republice se konaly 
každý večer masové demonstrace.

Katolická církev byla při pádu totality reprezentována kardinálem 
Františkem Tomáškem, který jménem čs. katoliků vydal poselství, 
které přečetl hlavní organizátor demonstrací P. Václav Malý dne 
24. listopadu obrovskému davu: „Občané Čech, Moravy a Slovenska! 
Nesmím mlčet v okamžiku, kdy jste se spojili v mohutném protestu 
proti velké nespravedlnosti, která na nás dolehla v posledních čtyřech 
desetiletích. (…) Jsme obklopeni zeměmi, které v minulosti nebo 
současnosti zničily (vězeňské) mříže totalitního systému (…) déle 
již nemůžeme čekat. Nastal čas, abychom jednali. (…) Bojujme za 
dobrou věc dobrými prostředky. Naši utlačovatelé nám ukazují, jak 

27  WEIGEL, G. Svědek naděje, s. 592.
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krátkodobé je vítězství nenávisti, zla a odplaty. (…) Chci rovněž oslovit 
Vás, mé katolické bratry a sestry, spojené s vašimi kněžími. V této 
osudové hodině pro naši zemi nesmí ani jeden z vás zůstat stranou. 
Pozvedněte znovu svůj hlas: tentokrát v jednotě s ostatními občany, 
Čechy a Slováky, s členy dalších národností, s věřícími a nevěřícími. 
Náboženskou svobodu nelze oddělovat od jiných občanských práv. 
Svoboda je nedělitelná.“ 28 

Vrcholnou a rozhodující událostí v zápase s totalitní mocí byla 
generální stávka, která proběhla 27. listopadu mezi 12. a 14. hodi-
nou po celé republice s heslem Konec vlády jedné strany, do které 
se zapojilo 75% občanů. Občanské fórum, které za svůj cíl vyhlá-
silo vypsání svobodných voleb, pak navrhlo její ukončení a přechod 
na stávkovou pohotovost, protože požadavky OF se začínaly plnit. 
Komunistická oligarchie vybavená vojenskou a represivní mocí byla 
konfrontována s rozhodným odporem československého lidu proti 
totální vládě KSČ ve státě. Zásadní ústavní změna nastala 29. listo-
padu, kdy Federální shromáždění včetně téměř kompletního před-
sednictva ÚV KSČ jednomyslně zrušilo ústavní článek o vedoucí úloze 
KSČ ve společnosti. Následujícího dne Ministerstvo školství zrušilo 
výuku marxismu-leninismu na vysokých školách. Tím byly splněny 
základní předpoklady pro to, aby byli komunisté zbaveni moci. Tato 
změna znamenala konec legitimity totální vlády komunistické strany 
v Československu. Znamenalo to odluku strany od státu, konec unie 
strany a státu. Zrušení monopolu marx-leninské ideologie, tohoto 
státního pseudonáboženství, znamenalo konec unie trůnu a marx-
-lenistického oltáře. Ústavní změny byly akty, které vedly k utváření 
pluralitního systému a ideologicky – konfesně neutrálního státu. 
Následovaly další změny v ústavních funkcích státu. Dne 10. prosince 
jmenoval prezident Gustáv Husák novou „vládu národního porozu-
mění“ a vzápětí abdikoval. Na Václavském náměstí byla oznámena 
kandidatura Václava Havla na post prezidenta a Alexander Dubček se 
stal předsedou Federálního shromáždění. Bylo dohodnuto, že „vláda 

28  Výzva kardinála Tomáška našla odezvu ve všech strukturách katolické církve. 
Katolíci, kněží, tajně působící řeholníci, všichni se zapojili do organizování hnutí 
odporu proti komunistickému režimu. Studenti Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakulty v Litoměřicích se zapojili do stávkového hnutí a organizovali informační 
kampaň ve všech církevních strukturách v Čechách a na Moravě. Srov. WEIGEL, 
G. Svědek naděje, s. 598.
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národního porozumění“ bude fungovat jako prozatímní do vypsání 
svobodných voleb.

Převratné politické události našly výrazný odraz v jednání mezi 
Svatým stolcem a čs. státem. Poslední jednání s komunistickým 
vedením probíhalo v Římě 14. listopadu 1989, dva dny po slavné 
kanonizaci blahoslavené Anežky České. Tato okolnost se zdála být 
dostatečně slibná, avšak na druhé straně se klima a situace v komu-
nistické Evropě začaly rychle měnit. Zástupce vatikánské delegace 
Mons. Casaroli uvádí: „V rámci všech změn, ke kterým došlo v Praze 
na konci roku 1989, bylo i místo viceministra pověřeného nábožen-
skými záležitostmi obsazeno novým pověřencem, Dr. Hromádkou, 
prezidentem Ekumenické rady církví v ČSR. Dr. Hromádka bez odkladu 
odcestoval 18. prosince do Říma a při té příležitosti nejen že potvrdil, 
že vláda nemá námitek proti jmenování monsignora Hirky biskupem 
v Prešově, ale současně informoval, že nejsou námitky ke jmenování 
apoštolského administrátora v Olomouci arcibiskupem a k obsazení 
Hradce Králové osobou monsignora Karla Otčenáška. Doktor Hro-
mádka dokonce žádal, zda by bylo možno tato tři jmenování zveřejnit 
ještě před vánočními svátky. Papež s tím rád souhlasil a 21. prosince 
o tom list L’Osservatore Romano podal zprávu.“ 29

Symbolicky byla listopadová revoluce roku 1989, která při-
nesla pád totality v Československu, završena a potvrzena 29. pro-
since 1989 volbou nového prezidenta republiky, kterým se stal Václav 
Havel, disident a vůdce opozice. V katedrále sv. Víta se zpívalo na 
oslavu Havlova nástupu do prezidentské funkce slavné „Te Deum“ 
a pražský arcibiskup František kardinál Tomášek jako primas český 
mu udělil požehnání k výkonu tohoto úřadu. V novoročním projevu 
nastínil prezident Havel svůj program obnovy demokratického par-
lamentního systému, vytvářet pluralitní společnost, napravit křivdy 
a zločiny způsobené komunistickým režimem. Na mezinárodní rovině 
prezident Havel usiloval o odsun okupačních vojsk Sovětské armády, 
vyvedení země z izolace a obnovení prestiže státu na mezinárodním 

29  „Československá delegace vypadala, jako by se jí tento nový vítr ani nedotkl; 
nicméně po dlouhém čekání se přece dostavil výsledek – byl přijat kandidát 
Svatého stolce pro řeckokatolickou diecézi v Prešově. Ostatní? Uvidíme… při 
příštím setkání. Ale k příštímu setkání nedošlo; alespoň ne s tou československou 
delegací, která vedla poslední jednání. Srov. CASAROLI, A. Trýzeň trpělivosti, s. 
187 nn.
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poli. Mimořádné místo v tomto projevu mělo rozhodnutí prezidenta 
republiky pozvat k návštěvě papeže Jana Pavla II., nejvyššího před-
stavitele katolické církve.

Návštěva papeže Jana Pavla II. v Československu.
Prezident Václav Havel ve svém novoročním projevu vyjádřil záměr 
pozvat papeže Jana Pavla II. k povzbuzení obnovy svobody a demo-
kracie v neší zemi. Svatý stolec reagoval velice rychle a vstřícně, 
a návštěva byla mimořádně zařazena do programu na dny 21. – 
22. 4. 1990. Papež ve svém pozdravu při uvítaní na letišti uvedl: 
„Vážený pane prezidente, napsal jste, že politika není technologií 
moci a manipulací s lidmi, 
nýbrž „jedním ze způsobů, 
jak hledat a dobývat v životě 
smysl“. Dosvědčil jste i svými 
činy, že chápete politiku jako 
službu pravdě a jako starost 
o bližní. Kéž toto Vaše úsilí 
a úsilí celé vlády národního 
porozumění přinese trvalé 
plody pro šťastnou budoucnost Československa! Vroucně jsem toužil 
přijít mezi Vás před pěti lety, při příležitosti jedenáctistého výročí sva-
tého Metoděje, ale nebylo to možné. Děkuji Pánu, že mi dopřál usku-
tečnit toto přání v těchto dnech. S dojetím jsem přijal pozvání svého 
drahého bratra kardinála Františka Tomáška, pražského arcibiskupa. 
V jeho slovech slyším jednotný hlas biskupů Československa, jejichž 
sbor je nyní konečně po dlouhých desetiletích opětně úplný, takže 
jsem mohl ustanovit v Československu biskupskou konferenci. Ve slo-
vech statečného pastýře slyším volání zástupů věřících, které po léta 
zaznívalo při poutích, slavnostech i při manifestacích za náboženskou 
svobodu: „Ať přijede Svatý Otec!“ Sám jsem po svatořečení Anežky 
Přemyslovny loni v Římě slyšel mohutné volání tisíců věřících Čechů 
i Slováků: „Papež musí do Prahy!“. Papež rozuměl tomuto imperativu 
touhy. Ano, papež, první slovanský papež, musí do Prahy, na Velehrad, 
do Bratislavy. Touze věřících odpovídá i jeho vlastní touha ukázat bra-
trským národům Československa, jak jsou a vždy byly blízké a drahé 
jeho srdci. Před několika momenty jsem s upřímnou láskou a úctou 
políbil českou zem. Tento polibek papeže byl polibkem bratrství, 
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pokoje a usmíření. Kéž pomůže zhojit jizvy minulosti a odstranit 
dávné stíny nedůvěry, které kdy v minulosti ležely mezi Čechami 
a Římem. Jistě je to řízení Prozřetelnosti, že právě papež Slovan je 
prvním papežem, který vstoupil do této země a přinesl jí z věčného 
města pozdrav pokoje.“ 30 

Výsledkem této návštěvy bylo, že papež Jan Pavel II. a prezident 
Václav Havel jako nejvyšší představitelé katolické církve a Českoslo-
venské republiky dali základ nové formě vztahu církve a státu, který 
spočívá ve vzájemné spolupráci ve službě a utváření společenského 
dobra. Projevením politické vůle obou nejvyšších představitelů byly 
dány předpoklady k nové koncepci vzájemné spolupráce v oblastech, 
ve kterých dal stát znovu prostor církvím – ve školství, v sociálních 
službách, v armádě. Proto lze označit tuto koncepci vztahů, odrážející 
další stupeň vývoje vztahu státu a církví v ČSFR, jako modus coope-
randi – způsob spolupráce.

V dialogu a obnově vztahů církve a státu v Československu
Důležitým krokem potvrzujícím přátelský poměr Československa 
bylo obnovení diplomatických styků mezi Svatým stolcem a ČSFR 
v červnu 1990. Do Prahy přijel 11. září 1990 a vzápětí po své akre-
ditaci se apoštolský nuncius mons. Giovanni Coppa stal doyenem 
diplomatického sboru v České a Slovenské Federativní Republice. 31 
Kardinál Tomášek uvítal nového nuncia slovy: „S velkou radostí tě 
zdravím u příležitosti tvého příchodu do naší vlasti. Čtyřicet let – jak 
dlouhé skutečně bolestné období – nemohl zde nuncius římského 
papeže zastávat svůj úřad. Bylo to temné období bezpráví vůči věří-
cím, čtyřicet let pronásledování a pokusů zničit náboženský život. 

30  „Věřící Čech, Moravy a Slovenska mají v Římě pastýře, který rozumí jejich řeči. 
Rozuměl i jejich mlčení. V době, kdy byla církve v této zemi umlčena, považoval 
jsem za součást svého poslání být jejími ústy. Nyní je mým hlavním posláním 
vůči místní církvi to, co Ježíš svěřil Petrovi: posilovat své bratry.“ Srov. Uvítací 
pozdrav papeže Jana Pavla II na ruzyňském letišti v Praze dne 21. dubna 1990. In 
První návštěva papeže Jana Pavla II. v ČSFR – 21. a 22. dubna 1990. Mimořádné 
číslo EVOKACE – periodika Fondu demokratických iniciativ. Vyd. MUDr. Jaroslav 
Hanzel, 1990.

31  Vatikán měl v tomto směru před republikou předstih, neboť si pro své diplomaty 
v Praze uchoval „střechu nad hlavou“. Po čtyřiceti letech, kdy zela prázdnotou, 
potřebovala sice budova nunciatury ve Voršilské ulici mnoho oprav, ale nový 
nuncius mohl „přijít do svého“. HALAS, F. X. Fenomén Vatikán, s. 632.

NAŠE TÉMA



ČÍSLO 1-4/2019 65

Tomu všemu Bůh učinil konec. Bohu díky! Před pěti měsíci jsme tu 
s radostí mohli pozdravit Svatého otce Jana Pavla II. Jeho otcovská 
návštěva nás všechny velice povzbudila. Byl jako paprsek na konci 
dlouhé zimy. Tvá Excelence k nám přichází nyní jako jeho reprezen-
tant. Tvá přítomnost má být – s Boží pomocí – časem růstu a zrání. 
Tvůj příchod je znamením skutečně nového vztahu naší republiky 
k Apoštolskému stolci.“ 32 Navázáním diplomatických styků chtěl Svatý 
stolec napomoci při překonávání a řešení problémů ve vztazích církve 
a státu. Jedním z nich byla otázka restitucí. Papež se ve své odpovědi 
na velvyslancův projev mimo jiné zmínil o potřebě řešit též problém 
církevního majetku, zabaveného v Československu v době totalitního 
režimu. Papež k tomu uvedl: „Pouze důvěřivý dialog mezi církevním 
společenstvím a státními autoritami umožní v Československu vyřešit 
problémy, jež zůstávají po obtížích posledních desetiletí.“ 33 

Politická reprezentace v porevolučním období uskutečňovala 
dalekosáhlé reformy politického, právního a ekonomického systému 
v Československu. V problémové oblasti vztahů církve a státu došlo 
k zásadním změnám a reformám. Bezprostředně v revolučním období 
byla odstraněna nejkřiklavější protiprávní opatření namířená proti 
církvím. Konfesně-právní úprava v obnovené demokracii přinesla 
církvím příznivou úpravu a zaručovala práva v rozsahu odpovídajícím 
standardním demokraciím. Veškeré změny v československé legisla-
tivě sledoval Vatikán se zájmem, ale současně dal jasně najevo, že je 
pokládá za interní záležitost republiky. Zcela nově vyvstaly problémy 
ve státoprávní oblasti a reformě federativního uspořádání Českoslo-
venska, které vyústily v jeho rozdělení a zánik československého státu. 
Tento proces probíhal ústavní a legální formou a po volbách v roce 

32  COPPA, G. Buďte věrní, s. 15.
33  „Reakce některých Vatikánu ne právě nakloněných masmédií byla negativní. 

Pokud se ovšem výrok zařadil nazpět do kontextu, mohlo se shledat, že jde o něco 
jiného, než uváděly tyto tendenční zprávy. Nehledě na to, že papežův projev 
zde reagoval na něco, co zaznělo předtím v projevu velvyslancově a že problém 
restituce byl jen jednou z řady dalších otázek, jež měl vyřešit „důvěřivý dialog“, 
bylo i vše, co bylo řečeno o majetku velmi daleko od kladení požadavků. Papež 
upřesnil, že „církevním institucím nejde pouze o to, aby dostaly nazpět, co jim 
legitimně patří, ale též o to, aby nabyly možnosti rozvíjet svůj vlastní život, dát 
se do služeb bližního, pokud jde zejména o výchovná a charitativní díla.“ Srov. 
HALAS, F. X. Fenomén Vatikán, s. 634.
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1992 dostal podobu dohody české a slovenské politické reprezentace 
o rozdělení státu.

Závěr života kardinála Tomáška
Završení historie Československa bylo symbolicky spjato se završením 
životní pouti kardinála Františka Tomáška, který byl svým životem 
spjat se všemi osudovými událostmi Československa. Rozhodující 
role a význam kardinála Tomáška ve vztazích církve a státu zhodno-
tili nejvyšší političtí představitele při pohřebním rozloučení. Václav 
Havel ve svém projevu uvedl, že to byla především zásluha kardinála 
Tomáška, že se v naší zemi občanský vzdor tak šťastně spojil se vzdo-
rem duchovním a že výsledkem tohoto spojení byla vzpoura proti zlu, 
jejíž humánní tvář sklidila obdiv celého světa.“34 

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, římskokatolický kněz, 
teolog a církevní právník, prezident Moravsko-
-slezské křesťanské akademie. Absolvoval dok-
torát z teologie k tématu vztahů církve a státu 
v ČSR a licenciát z kanonického práva na téma 
konkordátní úpravy. Vyvíjí přednáškovou a pub-
likační činnost ke konfesně-právní a konkordátní 
problematice.

34  HARTMANN, J., SVOBODA, B., VAŠKO, V. Kardinál Tomášek, generál bez vojska?, 
s. 183. „Přemýšlím-li o smyslu jeho díla a o poselství, které z něj vychází, pak 
mne napadá, že to je výzva k jednotě duchovního a světského, náboženského 
a občanského, mravního a politického. Je to velká připomínka, že kdykoli 
v českých dějinách souzněl hlas úcty k Bohu s hlasem moci světské a obě tyto 
moci stály na straně národního společenství, prožívali jsme dobré chvíle. Ano, 
český stát vzkvétal vždy, když jeho politická existence měla duchovní rozměr 
a když v jeho řízení byla přítomna idea univerzální odpovědnosti. Tragické periody 
našich dějin byly naopak vždy provázeny přízemností a nadvládou sobeckých 
a úzce skupinových zájmů. Život a práce toho, s nímž se dnes loučíme, nás tedy 
nabádají k tomu, abychom v dramatické době budování naší nové státnosti byli 
pamětliví této jednoty.
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Kardinál Ján Chryzostom Korec
Mons. prof. Viliam Judák, Th.D.

Referát přednesen na konferenci „Významné církevní 
osobnosti v historii Československa“, konané 2. 12. 
2018 v Olomouci k 100. výročí vzniku Československa 
a role Katolické církve a církevních osobností.

Od smrti J. E. Jána Chryzostoma 
kardinála Korca uplynulo len 
tri roky. (+24. októbra 2015). 
Mnohé z jeho života sa ešte 
premieta v čerstvej pamäti jeho 
súčasníkov a preto pohľad na 
jeho život a dielo by nemal byť 
problémom. Predsa však v prí-
pade vzácneho človeka, ktorého 
celá jeho ľudská, kňazská, strasti-
plná, pracovitá, heroická životná 
dráha - život na niekoľko romá-
nov - je neľahké vybrať to, čo by 
mohlo byť špecifické a zároveň 
odkazom. On nám totiž svedčí 
o tom, čím môže byť človek vo svojej slobodnej a zodpovednej voľbe 
aj v časoch neslobody a neľudského poníženia. Možno ho zbaviť 
pozemskej slobody, ale nemožno ho, tohto človeka pevného vo viere, 
žijúceho v pravde, napokon k ničomu prinútiť: nemožno ho prinútiť, 
aby odvolal, poprel, zlyhal, či, aby sa nechal svojvoľne unášať prúdom 
ideológie tej-ktorej doby. Áno on je „človek medzi ľuďmi“ – ako 
hovorí zo srdca veľký slovenský básnik Milan Rúfus, ktorý v tomto 
duchu pokračuje: „Neobyčajný vo svojej skromnosti a napriek tej 
neobyčajnosti skromný. Žijúci dôkaz toho, že skutočná veľkosť nepo-
trebuje šum slávy okolo seba. Nevyhľadáva ju, ani pred ňou neuteká, 
pretože jej je ľahostajná. Jeho tiché gestá nesú v sebe čosi zvláštne. 
Krotkú, vecnú samozrejmosť úplného odovzdania sa službe, ktorú 
kedysi prijal bez výhrad a s radosťou. A ktorú koná obdivuhodným 
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spôsobom. Obdivuhodným práve tým, že nič nevystavuje na obdiv. 
Jednoduchý, múdry robotník viery. Syn garbiara, ako že Kristovi naj-
bližší boli ľudia práce – rybári. Jeho tvár, sebe i nám tak trochu skrytá 
za sklami okuliarov, navodzuje vo mne alúziu na blahoslavenstvo 
tichých. Tých, ktorých sila sa nemusí manifestovať navonok, pretože 
má dosť priestoru vo vnútri. Práve tam trvá, prekvapujúco pevná, 
a možno sa na ňu kedykoľvek spoľahnúť. Ak viera má, podobne ako 
drahokamy, stupnicu pevnosti, tak toto je diamant. A paradoxná 
mäkkosť jeho pevnosti a pevnosť jeho lásky sú erbovými znakmi tohto 
člověka – Človek medzi ľuďmi.“1

Veľmi výstižne to potvrdil pápež Ján Pavol II. pri návšteve Nitry 
(30. júna 1995), keď povedal o tomto vzácnom človekovi: „Kardi-
nál Korec, toto meno veľa hovorí. Veľa hovorí vám na Slovensku, 
v Čechách i na Morave, v Európe, v Cirkvi i na celom svete. Chcem 
dnes poďakovať Pánu Bohu za svedectvo, veľké svedectvo viery, ktoré 
nám všetkým dal Ján Chryzostom Korec, prenasledovaný za svoju 
vieru, väznený…“ 2 

Bohatá činnosť kardinála J. Ch. Korca je odrazom takmer päťde-
siatročného dramatického diania v Cirkvi na Slovensku v minulom 
storočí. Počas komunistického útlaku, keď všetky úsilia štátnej politiky 
obmedziť činnosť Cirkvi smerovali k jej zámernej likvidácii. Preto celé 
jeho úsilie smerovalo o dosiahnutie slobodného pôsobenia Cirkvi 
a o oslobodenie človeka vôbec.

Na jeho životnej ceste, skôr akoby na ňu nastúpil, prebiehali 
- pred jeho zrakom - vážne spoločenské metamorfózy s tragickými 
osobnými (v podobe znemožnenia rehoľnej formácie vtedajším reži-
mom, hrubým zastrašovaním, špicľovaním, odsúdením…, a mnohých 
ďalších, o ktorých vie azda len Všemohúci Boh) a spoločenskými 
dôsledkami, ktoré ho nepokorili, čo svedčí o jeho vernosti a vnútornej 
sile. Preto na jeho život viery možno právom aplikovať slová sv. pápeža 
Leva Veľkého: „Túto vieru, Pánovým nanebovstupením zveľadenú 
a Duchom Svätým posilnenú, nezastrašili ani okovy, ani žaláre, ani 

1  KOREC CH. J.: Rozhovory spod Zobora, s red. Ľ. Šajdovou, Silentium, Bratislava 
2000, s. 7.

2  KOŠIAR, J., LABO, Š., VRAGAŠ, Š. (ed).: Apoštol národov dvadsiateho storočia. 
Druhá návšteva Jána Pavla II. na Slovensku, Dobrá kniha, Trnava 1995, s. 42.
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vyhnanstvo, ani hlad, ani oheň, ani zúrenie šeliem, ani ukrutné muky 
prenasledovateľov.“3

Naozaj, len tak možno vysvetliť ochotu ísť po tejto ceste nezlo-
mený, nezastrašený, ale dôstojne a cieľavedome. Ako 15-ročný (1939) 
vstúpil v Ružomberku do Spoločnosti Ježišovej, aby sa domov vrá-
til, ale už len na návštevu, po jedenástich rokoch (!). Ako 27-ročný 
(24. 8. 1951), keď si iní zakladajú rodiny, prijíma biskupskú konse-
kráciu a to v čase, keď biskupi na Slovensku boli už vo väzení alebo 
internovaní. Teda bez perspektívy, bez budúcnosti, ľudsky povedané. 
V čase, keď si človek buduje kariéru, či zabezpečuje postavenie v spo-
ločnosti, on gúľal ťažké sudy s naftou a pracoval v ďalších povolaniach 
ako nočný strážnik, či údržbár. Avšak pečať biskupskej konsekráciu mu 
nemohol nikto vziať: Preto „biskup v monterkách“, ako ho nazvala 
západná tlač.

Detstvo J. Ch. Korca, syna robotníka v Bošanoch (nar. 22. 1. 1924) 
spadá do medzivojnového obdobia prvej ČSR. Obdobie mladosti 
vypĺňa skauting, škola, štúdium v ovzduší úprimnej nábožnosti far-
nosti a rodiny, kde srdcom tohoto zmysluplného života je matka. 
Určite aj ona má veľkú zásluhu pri voľbe rehoľného povolania, ktoré 
bolo vymodlené, avšak slobodné, a preto aj trvalé.

Sám si spomína na tieto chvíle aj takto: „Prostredie v Bošanoch, 
s továrňou, ktorú prevzal v r. 1930 T. Baťa, mnoho cudzích ľudí, 
kino, Sokol a mnohé iné veci robili z našej obce zmes samozrejmej 
zdedenej viery, spolu s ľahostajnosťou mnohých ľudí ovplyvnených 
kinom, ktoré bolo u nás od r. 1931 a bolo vtedy ešte zriedkavosťou na 
celom okolí. V takomto prostredí sme vyrastali aj my mladí. Mali sme 
skauting, dobrých mladých kňazov – bol u nás Dr. Drozd, Dr. Vrablec 
a iní. Myslím, že otec bol rád, keď som išiel v r. 1939 k jezuitom do 
Ružomberka. Vždy stál ticho pri mne. Zlievala sa v ňom jednoduchosť 
s vernosťou do jednoty pevného muža.“ 4

U jezuitov pokračoval v stredoškolskom štúdiu, ktoré skončil na 
Rímskokatolíckom slovenskom gymnáziu v Kláštore pod Znievom 
maturitou. (1944). Jeho štúdia filozofie a teológie ďalej prebiehali 

3  Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého: Sermo 2 de Ascensione, 1-4: PL 54, 397-
399,In: Liturgia hodín, podľa Rímskeho obradu II. Typis Polyglottis Vaticanis 1988, 
s. 916-917.

4  KOREC CH. J.: Od barbarskej noci. Na slobode, LÚČ, Bratislava, 2005, s. 252-253.
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v Trnave a v Brne (1944-1950). V Trnave pracoval v redakcii nábo-
ženských časopisov - Posla a Katolíckych misií

V povestnej Barbarskej noci - ako ju sám nazval - pri likvidácii 
kláštorov bol so svojimi spolubratmi Spoločnosti Ježišovej interno-
vaný v koncentračných táboroch v Jasove, v Podolínci a v Pezinku. 
Po piatich mesiacoch internovania (september 1950) prepustený do 
civilného života aj s niektorými spolubratmi Spoločnosti Ježišovej - 
ako nevojak. 5

„Noc z 13. na 14. apríla 1950- noc ojedinelá za tisíc rokov kres-
ťanstva na Slovensku a v Čechách. Noc, v ktorej naši vlastní ľudia 
pohŕdajúc dejinami a ich duchovnou náplňou, vykonali to, čo neprišlo 
na myseľ ani Tatárom, ani tureckému panstvu, ani nikomu inému 
v predlhých dejinách nášho ľudu a národa. Noc, ktorá zostane navždy 
najtemnejšou a najbarbarskejšou nocou, a to nielen pre neslýchaný 
čin proti tisícom rehoľníkov, ale aj pre neslýchaný čin, ktorý sa tým 
spáchal proti kultúre a duchovnosti nášho národa…“ 6 – uvažuje aktu-
álne a so „svätým“ a spravodlivým rozhorčením po rokoch.

„Barbarská noc“ svedčí nielen o veľkej ľudskej zlobe, svedčí aj 
o veľkej Božej láske a moci. Rehoľníci, rehoľné sestry, diecézni kňazi 
i naši veriaci s Božou pomocou vydržali, prežili a vydali svedectvo viery 
pred tvárou celej Cirkvi i celého sveta takmer neslýchaným spôsobom 
oddanosti Kristovi. Svätý Otec Ján Pavol II. zdôraznil, že toto svedectvo 
- martyrológium, sa nesmie v Cirkvi stratiť, treba o ňom hovoriť u nás 
i všade vo svete - je to svedectvo o Kristovi. „Barbarská noc podáva 
svedectvo viery, nádeje a lásky v 20. storočí a tým je súčasťou mar-
tyrológia Cirkvi v organizovanom neľudskom násilí.“ 7

Na Slovensku pôsobilo, začiatkom 50 –tych rokov 20. storočia, 
16 mužských reholí v 96 kláštoroch, čo bolo 1019 rehoľníkov a 4253 
rehoľných sestier v 24 reholiach a v 168 kláštoroch. Spolu vo vtedajšej 
Prvej ČSR išlo o 14 424 rehoľníkov v 98 reholiach a 917 kláštorov. 8

5  Porov. JUDÁK, V.: KOREC Ján Chryzotom, SJ, In: Pašteka, J. (ed).: Lexikón katolíckych 
kňazských osobností Slovenska, LÚČ, Bratislava 2005, s. 720.

6  KOREC CH. J.: Od barbarskej noci. Na slobode, c.d. s. 9.
7  JUDÁK, V. (ed): Zborník prednášok z príležitosti výročia barbarskej noci, Kňazský 

seminár sv. Gorazda Nitra, 1995, s. 3.
8  Porov. DUBOVSKÝ, J. M.: Akcia kláštory. Komunistický režim na Slovensku v boji 

proti mužským reholiam v r. 1949-1952. Matica slovenská, Martin 1998, s. 21. 
Porov. VNUK, F.: Akcie K a R. Zásahy komunistického režimu proti reholiam v rokoch 
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K ďalšiemu zásahu proti mužským reholiam došlo z 3. na 4. mája 
1950. K uvedeným sústreďovacím kláštorom pribúdali ďalšie sústre-
ďovacie strediská. Rehoľníci v týchto zariadeniach boli vystavení 
sústavnému psychickému aj fyzickému nátlaku, aby vystúpili z rehole. 
Mnohých odsúdili a väznili. Dr. F. Mikloško uvádza r. 1950 - 1326 
rehoľníkov, z ktorých bolo 171 odsúdených, z toho piati na doživotie; 
ďalší na 756 rokov a 7 mesiacov väzenia. 9 Novici a postulanti boli po 
čase zväčša poslaní domov. Rehoľníci viazaní povinnosťou základnej 
vojenskej služby boli povolaní do pracovných technických práporov 
(PTP). Nechýbali ani ponuky možností uplatniť sa v pastorácii. Tieto 
a ďalšie praktiky značne oslabili rady mužských rehôľ na Slovensku, 
najmä po postupnom premiestnení do Čiech. Koncom roka 1952 
Slovenský úrad pre veci cirkevné mohol s hrdosťou konštatovať, že 
„na Slovensku už prakticky niet mníchov.“ Rehole však žili so zvláštnou 
ochranou Božou aj ďalej, hoci v novej neľahkej forme. 10

V postupnom likvidovaní kláštorov neboli ušetrené ani ženské 
rehole. Rehoľné sestry boli na tento krok pripravené, všetko bolo 
len otázkou času. 11 

V dňoch 29.–31. augusta 1950 došlo k násilnému premiestne-
niu 1262 rehoľných sestier zo 137 kláštorov do 16 sústre0ďovacích 
kláštorov (Akcia R). Kým zásah proti mužským reholiam sa vykonával 
prísne tajne, zásahy proti ženským reholiam sa konali už za bieleho 
dňa, pred zrakom verejnosti. 12

V r. 1951-1952 bolo vyvezených zo Slovenska do Čiech asi 900 
rehoľníc, zväčša do nehostinného českého pohraničia. Dôsledok tejto 
politiky bolo možné vidieť o pár rokov. Na Slovensku r. 1966 žilo 1121 
rehoľných sestier v pracovnom pomere zväčša v charitných zariadeni-
ach a 845 rehoľníc na dôchodku. 13 Rehoľné sestry boli úplne vyradené 
z verejného života. Rehole, aj kedˇ nemali možnosť prijímať oficiálne 
do rehole nových kandidátov robili to spôsobom, síce opatrným, 

1950-1956, RK CMBF UK Bratislava 1995, s. 28.
9  MIKLOŠKO, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Z osudov katolíckej cirkvi na Slovensku 

v rokoch 1943-89, Bratislava 1991, s. 221.
10  Porov. VNUK, F.: Náčrt dejín katolíckej cirkvi, CMBF UK Bratislava 1995, s. 128.
11  Porov. Tamtiež, s. 127.
12  Porov. VNUK, F.: Akcie K a R. c.d., s. 77.
13  DUBOVSKÝ, J.: Redukovanie a reštrikcia (činnosti) žaenských kláštorných komunít 

na Slovensku v rokoch 1950-1960, c.d., s. 37.
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ale účinným. Napr. Spoločenstvo dcér sv. Vincenta (vincentky) v r. 
1968 mali 60 sestier „v civile“, ktoré slúžili podľa zásad sv. Vincenta 
väčšinou v nemocniciach… 14Podobne aj iné spoločenstvá, hoci so 
skromnejším počtom.

V štatistickom prehľade SLOVÚC o stave reholníc na Sloven-
sku v r. 1950-1958 sa uvádza, že v auguste 1950 a v nasledujúcich 
mesiacoch sústredili do 14 kláštorov 1739 rehoľných sestier zo 133 
kláštorov. V ústavoch národného zdravia bolo v tomto roku ešte 1943 
rehoľníc, v liečebných ústavoch a domovoch dôchodcov 148; spolu 
teda 2091 rehoľných sestier. 15 Aj tie však boli postupne, až na malé 
výnimky, nútené opustiť tieto pracoviská, hoci išlo o vysokokvalifiko-
vané odborníčky a náhradu za ne zdravotníctvo nemalo. Z vyše 4000 
počtu rehoľných sestier bolo odsúdených za „protištátnu činnosť“ 
88 sestier čo činilo 311 rokov a 11 mesiacov. 16 Podmienky v sústre-
ďovacích strediskách však boli podmienky podobné väzeniu. Sestry 
napriek drastickým postupom, ale aj lákavým ponúkam ostali verné 
svojmu povolaniu. V r. 1950-1952 opustilo rehoľné spoločenstvá iba 
59 osôb, t.j. 1,6. 17

Kláštory, ktoré jestvovali na území Slovenska v niektorých prípa-
doch celé stáročia, boli nositeľmi duchovnej a materiálnej kultúry. Pri 
barbarskom likvidovaní bolo zničených veľké množstvo vzácnych kníh, 
obrazov a iných kultúrnych hodnôt. Mnohé z nich boli čiastočne alebo 
úplne zničené. Počínanie pracovníkov „kultúrneho štátu“ bolo viac 
ako barbarské. Mnohé kláštorné knižnice sa nahadzovali doslovne 
vidlami do nákladných áut určené na zošrotovanie. Niektoré z nich 
v lepšom prípade skončili v pivničných vlhkých priestoroch bez roz-
triedenia celé desaťročia.

Podobný osud postihol aj kňazské semináre a samotných duchov-
ných. V r. 1950 z 2 056 kňazov bolo 302 zatknutých a tento počet 18

14  Porov. JUDÁK, V.- DANKOVÁ, S.: Exodus, Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 1996, 
s. 192-.193.

15  DUBOVSKÝ, J.: Redukovanie a reštrikcia (činnosti) žaenských kláštorných 
komunít na Slovensku v rokoch 1950-1960. In: Judák, V.(ed.): Zborník prednášok 
z príležitosti 50. výročia barbarskej noci, Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 
1997, s. 18.

16  MIKLOŠKO, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť, c.d., s. 250.
17  VNUK, F.: Náčrt dejín katolíckej cirkvi, c.d., s. 128.
18  Porov. VNUK, František. Bohoslovecká fakulta v Bratislave (1950-1953), In 
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Rok 1945 totiž znamená skončenie druhej svetovej vojny a v mno-
hých krajinách začiatok slobodného života. Nie tak na Slovensku. 
Koniec vojny znamenal pre Slovákov začiatok dlhých útrap. Tlak 
na obyvateľstvo a veriacich nepriniesla až komunistická palácová 
revolúcia roku 1948, ale už udalosti na jeseň 1944 a nová politická 
situácia po roku 1945.

Všetky útoky na Katolícku cirkev a jednotlivých veriacich na Slo-
vensku boli motivované stotožňovaním slovenského patriotizmu 
s katolíckym prejavom kresťanstva.

V stratégii komunistických ideológov bolo predovšetkým obmed-
ziť činnosť a vplyv biskupov na verejnosť, izolovať ich od Vatikánu 
a nižšieho kléru, vytvoriť medzi veriacimi oporné hnutia komunistickej 
strany, dostať prostredníctvom úradu pre cirkevné záležitosti pod 
kontrolu organizáciu Cirkvi, likvidovať všetky spolky a tlač a vytvoriť 
z nej Cirkev bez kontaktu so Svätou stolicou.

Po prevrate vo februári 1948 už nič nebránilo, aby sa prejavila 
zúrivosť komunistických ideológov, v plnej miere, proti „triednemu 
nepriateľovi“, medzi ktorými bola na prvom mieste Cirkev. Na Sloven-
sku sa tieto opatrenia realizovali oveľa tvrdšie ako v Čechách, pretože 
samotná religiozita na Slovensku bola oveľa väčšia.

Neprešiel ani mesiac od „Víťazného februára“ a vláda štátnym 
dekrétom o znárodnení vyvlastnila všetky poľnohospodárske majetky 
Cirkvi, ktoré prežili poslednú „agrárnu reformu“. Ústavodarné zhro-
maždenie odhlasovalo nový školský zákon. Vyučovanie náboženstva 
má byť v školách prvého a druhého stupňa, ale len tam, kde si to budú 
rodičia želať. V skutočnosti na rodičov vyvíjali tlak a všemožne ich 
zastrašovali. V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa už v niektorých 
slovenských mestách nevyučovalo náboženstvo na školách.

Roky 1949–1951 rozhodli o osude Cirkvi v ČSR, lebo sa v nich 
položili zákerné ústavné a zákonné základy totálnej kontroly Cirkvi 
zo strany štátu a tým jej plánovanej likvidácie. Nasledoval celý rad 
citeľných zásahov, ktoré podstatne oslabili spoločenský prejav Cirkvi. 
Ako nástroj na rozbitie jednoty medzi cirkevnou hierarchiou a ducho-
venstvom použila vtedajšia vláda aj tzv. schizmatickú Katolícku akciu. 

Zrušenie kňazských seminárov na Slovensku v r. 1950. Historický zborník, JUDÁK, 
V. (ed). Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra, 1999. s. 3 -4.
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Súčasť plánu ako oslabiť vplyv Katolíckej cirkvi prebiehala tzv. Akcia 
„P“. Vzťahy s Vatikánom boli zmrazené.

Rok 1951 prešiel do dejín Cirkvi na Slovensku ako rok hanebného 
procesu s biskupmi a rok masového zatýkania kňazov a laikov.

V lete predchádzajúceho roku (1950) sa dovŕšila izolácia ordi-
nárov jednotlivých diecéz. Už predtým (1949) dosadili nezákonne 
na biskupské úrady štátnych zmocnencov, ktorí hrubo zasahovali 
do činnosti biskupov. Vedenie diecéz v ČSR v niektorých prípadoch, 
prevzali kapitulní vikári, zvolení na nátlak vlády.

Pastoračná činnosť kňazov bola podmienená štátnym súhlasom, 
ktorý udeľovali ateistickí cirkevní tajomníci ešte aj v r. 1989.

Definitívny odchod vatikánskych diplomatov, likvidácia biskup-
ského zboru, uväznenie veľkej časti kňazov, dosadenie ordinárov 
podľa kritéria štátu, hromadné zatýkanie angažovaných katolíckych 
osobností každého veku a spoločenského postavenia, ich dlhoročný 
pobyt vo väzniciach a pracovných táboroch, zničenie cirkevných 
organizácii a spolkov, zastavenie novín a časopisov, dokonca i farských 
listov, a hlboko siahajúce zastrašovanie vytvorilo pre Cirkev ťažkú 
situáciu.

Hoci sa v roku 1950 pri sčítaní obyvateľstva ku Katolíckej cirkvi hlá-
silo na Slovensku 82,75 % obyvateľov, bolo by sa dalo predpokladať, 
že úradní predstavitelia štátu si budú chcieť získať a udržať náklonnosť 
takého veľkého množstva veriacich občanov. Žiaľ, skutočnosť bola 
iná. Cirkev v nových pomeroch sa stala Cirkvou trpiacou a umlčanou. 
Drastickými zásahmi ju postupne obrali o jej najdôležitejšie vitálne 
inštitúcie. Medzi ne patrili aj rehoľné spoločenstvá. Mnohé z nich 
pôsobili na našom území už celé stáročia.

V atmosfére neprajnosti, ba otvoreného nepriateľstva J. Ch. Korec 
prijal tajne 1. októbra 1950 v Rožňave kňazskú vysviacku z rúk biskupa 
rožňavskej diecézy Dr. Róberta Pobožného. Pokračoval v civilnom 
zamestnaní v Mototechne v Nitre. Potom odchádza do Bratislavy 
(1951), kde pracuje v Priemstave, a v Tatracheme ako robotník. Vzhľa-
dom na situáciu s biskupmi je v jednom z bratislavských bytov z rúk 
spolubrata biskupa Pavla Hnilicu konsekrovaný za biskupa 24. augusta 
1951 ako 27-ročný. Keďže spoločenské podmienky boli nepriaznivé 
pre pôsobenie vo verejnej službe v Cirkvi, tajný biskup J.Ch. Korec 
pracoval ďalej v rôznych civilných zamestnaniach. Najskôr v Ústave 
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hygieny práce a chorôb z povolania. Odkiaľ bol prepustený (1958). Po 
mnohých ťažkostiach získal miesto v podniku Prefa ako nočný strážnik 
(od septembra 1958) Ďalej v Chemických závodoch Juraja Dimitrova 
v údržbárskej dielni (od decembra 1959). 19

Napriek tejto dusivej atmosfére v spoločnosti sa nevzdával. 
V tomto čase vykonával ako „tajný“ kňaz a biskup rozsiahlu pasto-
račnú činnosť najmä medzi inteligenciou, ale aj bohatú literárnu 
tvorbu, ktorá má svoje vývinovo-tematické dimenzie. Popri filozofic-
ko-spirituálnych esejach a aktuálnych diskusiách s prírodnými vedami, 
ktoré začínajú prekračovať svoju vedeckú kompetenciu a prispievajú 
k dezinformácii píše Filozofické základy dialektického materializmu 
(Brno 1947), Drámu ateistického humanizmu (1948), O pôvode člo-
veka (1948) a Zápas o vieru (1948). Popri prácach so širokým záberom 
otázok a problémov náboženského života na Slovensku, ako aj s die-
lami s pastoračno-homiletickým zameraním súčasne vznikali aktuálne 
diela z oblasti kresťanskej histórie: Cirkev v zápase stáročí (1980), 
Cirkev v dejinách Slovenska (1989), Kríž vo svetle pravdy (1989), 
Od barbarskej noci (1990), Diela sú súčasťou bohatej Knižnice viery 
a vznikali v čase robotníckeho života autora v r. 1971-1989. Mnohé 
boli doplnené a upravené pre knižné vydanie aj po r. 1990. 20

Koncom r. 1956 v ČSR vedenie komunistickej strany vydalo zásady 
cirkevnej politiky po 20. zjazde KSSZ, kde sa uvádza vyše 20 rozličných 
opatrení a praktických pokynov, ktoré znamenajú novú taktiku boja 
proti Cirkvi a náboženským spoločenstvám. Cieľ ostal nezmenený, 
úplne Cirkev vylúčiť zo spoločenského života. Ale spôsoby a metódy 
boli viac tolerantnejšie, aspoň sa tak javili a nevyvolali toľko odporov. 
Mala sa zoslabovať pozícia náboženstva v ľudových masách ideologic-

19  Porov. JUDÁK, V.: KOREC Ján Chryzotom, SJ, c.d., s. 720-721.
20  Celé literárne dielo, J. Ch. kardinála Korca možno rozdeliť na prvý cyklus zo 

sedemdesiatych rokov 20. storočia (22 kníh) a druhý cyklus edície “Knižnica viery,” 
ktorej počet predstavuje okolo šesťdesiat osem knižných titulov, aktuálneho 
vieroučného a pastoračného významu. Sú to diela mariologické, kristologické, 
meditatívne, o kňazskom a rehoľnom povolaní, vieroučné, dokumentárno-
biografické a historické. Porov. LIBA, P.: Ján Chryzostom Korec, kardinál-biskup-
spisovateľ, In: J.Ch. Korec, Knižnica viery, LÚČ Bratislava 1992, s. 6. Porov. tiež 
ARGALÁŠ, D.: Bibliografia knižných prác Jána Chryzostoma Korca, In.: ČERVEŇÁK, 
A.: Život a dielo Jána Chryzostoma Korca, Spolok slovenských spisovateľov, Nitra 
1999, s. 267-270.
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kou prácou, ktorú bolo podľa tohto nariadenia nutné rozvíjať ďaleko 
vedeckejšie a sústavnejšie a v ďaleko širšom meradle ako doteraz.

Mnohoraká bohatá pastoračná činnosť J. Ch. Korca (najmä medzi 
inteligenciou, vysokoškolskou mládežou, vysviacky kňazov…) bola 
štátnym úradom tŕňom v oku už dlhší čas. Preto pre tajného biskupa 
nebolo prekvapením, že 21. januára. 1960 došlo u neho k domovej 
prehliadke Štátnou bezpečnosťou a bolo sprísnené jeho sledovanie. 
11. marca 1960 bol uväznený a 20. mája 1960 bol vynesený rozsu-
dok - 12 rokov straty slobody, strata občianskych práv, vypovedanie 
zo Západoslovenského kraja. Po mesiaci od vynesenia rozsudku bol 
eskortovaný do Prahy na Pankrác a potom do Valdíc u Jičína, zaradený 
do III. nápravnovýchovnej skupiny. Ťažký väzenský život, akoby jeho 
útrapy nestačili (!), bol sťažený často pobytom na samotkách, a to aj 
za akúkoľvek malichernosť. Od 20.februára 1962 pracoval v brusiarni 
skla, čo bola práca veľmi náročná a vyčerpávajúca a okrem toho pre 
človeka chorého na respiračné choroby aj veľmi nebezpečná. Avšak aj 
takúto podobu mal kríž, ktorý celé roky väzeň-biskup trpezlivo niesol.

V tomto čase bolo väznených ešte asi 200 kňazov a šesť biskupov. 
Len pri amnestii r 1962 bolo z Valdíc prepustených niekoľko desiatok 
kňazov. Mnohí však nemohli vykonávať dušpastiersku činnosť ani 
po prepustení. Stali sa akousi skupinou, nepohodlnou vtedajšej už 
socialistickej spoločnosti. Nemohli nastúpiť na jednotlivé duchovné 
služby, pretože nedostali od príslušných štátnych inštitúcií súhlas 
k verejnej činnosti.

Väzeň J. Korec spomína na tieto chvíle aj ako na obohacujúce: 
„Nepracovali sme všetci na brusiarni, ale bývali sme pospolu. Mali 
sme mnoho príležitostí rozprávať sa a debatovať. Rozoberali sme 
Slovenské pohľady, Kultúrny život a Literární listy, odkiaľ sme dostávali 
podnety na premýšľanie. Hovorili sme aj o teologických otázkach, ale 
nechceli sme dišputovať, ani usvedčovať, ani víťaziť, lež ísť pokojne až 
na korene vecí a zisťovať, či sme si v hĺbke predsa len azda nie bližší, 
než sa veci historicky vyvinuli. Veľmi nás to zbližovalo.“ 21 

21  KOREC, CH. J.: Od barbarskej noci, LÚČ, Bratislava 1990, s. 285 –287.
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Situácia sa začala meniť, začal sa prejavovať podľa niektorých 
„socializmus s ľudskou tvárou“, začali sa uvoľňovať aj niektoré tlaky 
na pôsobenie Cirkvi. Prejavilo sa to aj vo vzťahu k nespravodlivo 
väzneným.

Biskup Ján Korec po žiadosti o znovu preskúmanie svojho prípadu 
bol až po rokoch prepustený z väzenia, 24. februára 1968, avšak 
i naďalej pracoval v civilnom zamestnaní. Tentokrát v Družstve inva-
lidov. Neskoršie v Rekreačných službách mesta Bratislavy v prevádzke 
záhradníctva (jún-júl 1968). Možnosť pôsobiť ako duchovný správca 
Charitného domova v Pezinku bola zo strany štátu zamietnutá. Pre 
nález TBC nastúpil v polovici júla 1968 na liečenie do nemocnice 
v Podunajských Biskupiciach a od februára 1969 vo Vysokých Tatrách.

Po súdnej rehabilitácii, po revízii rozsudku bol úplne oslobodený 
a potom sa naskytla možnosť navštíviť Rím. 8. júla 1969 prijal ho Svätý 
Otec Pavol VI. Audiencia trvala asi 20 minút. Na záver Svätý Otec mu 
daroval svoj vzácny prsteň, pektorál a dve vlastné mitry z Milána. 22

Aj keď ako duchovný pôsobil u sestier Najsvätejšieho Spasiteľa 
na Detskej klinike, na Úprkovej ulici v Bratislave (od r.1970), pravi-
delná činnosť v pastorácii mu nebola umožnená. Dokonca aj pre 
tú u rehoľných sestier mu odníma cirkevný tajomník štátny súhlas 
(31. 12. 1974). Nasledovalo ďalšie civilné zamestnanie v Tatracheme 
v Bratislave. Boli to ďalšie roky úmornej práce za neustáleho sledo-
vania Štátnou bezpečnosťou. Zo zdravotných dôvodov odišiel z Tat-
rachemy (1. 7. 1979) a pracoval pri údržbe výťahov ako pomocný 
robotník v tzv. rajóne v meste, potom v stolárskej dielni. Vzhľa-
dom k prekonaniu TBC a nevhodnému pracovnému prostrediu na 
odporúčanie lekárov - bol uznaný do úplnej invalidity až od júla 1982.

Hneď po prepustení z väzenia sa biskup J. Korec zapojil do čin-
nosti Cirkvi aj v jej úsilí o dosiahnutie obmedzených práv. Aktívne 
sa napríklad zúčastnil Konferencie kňazov 17. apríla 1968 v Dome 
osvety na Vajnorskej ulici v Bratislave. Dalo by sa povedať, že na tejto 
konferencii v apríli 1968 sa predstavilo slovenskej verejnosti tzv. Dielo 

22  Porov. JUDÁK, V.: KOREC Ján Chryzotom, SJ, c.d., s. 720-721
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koncilovej obnovy. K povzbudzujúcim slovám pripojil biskup Korec aj 
prosbu, aby toto zhromaždenie žiadalo návrat z väzenia na slobodu 
tých kňazov a rehoľníkov, ktorí ešte stále boli vo väzení.

Do jeho súkromného bytu v Petržalke na Vilovej 7 denne potom 
prichádzali mnohí ľudia, najmä mladí. Mnohí z nich chodili na pra-
videlné duchovné vedenie, iní prichádzali v istých intervaloch na 
porady, ako postupovať v práci pre dobro Cirkvi a náboženského 
života u nás. Začali sa rodiť prvé samizdatové časopisy v podzemí. 
Na návštevy chodili kňazi i laici, študenti i ľudia, ktorí vysoké školy už 
skončili a pracovali v rozličných zamestnaniach. Pravidelné kontakty 
sa rozvíjali najmä s najaktívnejšími laikmi i kňazmi.

Je len samozrejme, že takáto činnosť v dlhých rokoch normali-
zácie nebola pre úrady vítaná, preto dochádza k pravidelným pozva-
niam a predvolaniam na „februárku“, kde sídlila Štátna bezpečnosť. 
Predvolaní bolo veľa. 23 

Začiatkom 60-tych rokov a nasledujúcich pribudol do diploma-
tického slovníka nový výraz „Ostpolitik“. Označoval sa ním postoj 
Spolkovej republiky a iných západných štátov k Sovietskemu zväzu 
a jeho satelitov. Tento nový prístup vychádzal z predpokladu, že 
komunistický systém je trvalou skutočnosťou svetovej politickej 
scény. Pokus o jeho odstránenie vonkajším zásahom by znamenal 
nukleárnu vojnu, a proti pokusom o jeho zvrhnutie z vnútra sa režim 
poistil vybudovaním obrovského policajného aparátu, ktorý brutálne 
likviduje akúkoľvek opozíciu. A teda, čo sa nedá zmeniť, to sa musí 
znášať. Takže tento postoj Západu voči Východu sa z politického hľa-
diska menil. V tejto atmosfére sa usilovala aj Vatikánska diplomacia 
získať aspoň určité ústupky a diplomatickými vyjednávaniami obsadiť 
uprázdnené biskupské stolce a aj získať akú-takú náboženskú slobodu 
pre pôsobenie Cirkvi. Tieto vyjednávania prebiehali na viacerých 
miestach, predovšetkým v Prahe a v Ríme, a to viackrát.

Ján Chryzostom Korec, ktorý bol oficiálne zamestnaný v tomto 
období ako robotník, stál aj pri zrode sekulárneho inštitútu Fatima, 

23  KOREC CH. J.: Od barbarskej noci. Na slobode, c.d., s. 249-251.
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ktorý jestvuje doteraz. Vtedajší tajne pôsobiaci biskup, o ktorom sa 
už vedelo, že je biskup, do r. 1989 vysvätil tajne asi 120 kňazov, ktorí 
boli z rozličných rehôľ: jezuiti, františkáni, kapucíni, lazaristi, piaristi 
a dominikáni, prípadne im dával odporúčanie a boli svätení v Poľsku. 
Štátnym úradom prekážala činnosť tajne pôsobiacich biskupov, čo sa 
odrazilo aj v rokovaniach s Vatikánom, ktoré viedol v tomto období 
štátny sekretár A. Casaroli. Sprevádzal ho slovenský rodák, občan 
USA, John Bukovský. 24

.On mu oznámil, že ide o obmedzenie výkonu „potestatis ordinis“. 
Vo všetkom ostatnom môže pokračovať podľa uváženia s presvedče-
ním o dôvere Svätej stolice. Pre budúcnosť, ak by to bolo potrebné, si 
veci môžem riešiť per epikiam“ 25 (čiže ako výnimku „danej úpravy“). 
Asi o dva roky, keď pokus diplomacie zlyhal, zrušili zákaz priamo 
z Ríma

Predvolaní na výsluch pribúdalo. O ďalšom vo Svätom týždni pred 
Veľkou nocou, a to na Veľký piatok 4. apríla 1980, keď bol biskup J. Ch. 
Korec predvolaný šestnásty raz na Štátnu bezpečnosť si zaznamenal: 
„Predvolanie prišlo poštou – „za účelom: podania vysvetlenia podľa 
§ 19 zák. č. 40/75“. Dolu bola poznámka pripísaná strojom: V prípade 
„nedostavenia sa vám bude uložená poriadková pokuta“. Povedal som 
si – tentoraz je to celkom úradné, a pritom ostré! Ale šiel som.Do 
vestibulu na Februárovej ulici som prišiel na deviatu hodinu. Prišiel 
po mňa mladší príslušník Bartek, ktorý bol už niekoľkokrát, aj minule. 
Starší Kozina ma čakal už šestnásty raz. Toto predvolanie na Veľký 
piatok 1980 bolo najdrsnejšie zo všetkých doterajších 26

Štátna správa naďalej rozhodovala v živote Cirkvi takmer o všet-
kom: naďalej disponovala kňazmi, odvolávala ich z pastorácie, meno-
vala správcov fár a premiestňovala ich podľa ľubovôle. Všade bolo 
cítiť cenzúru. Z iniciatívy aktívnych kňazov a laikov (F. Mikloška. J. 
Čarnogurského, V. Jukla) okolo biskupa Korca sa 25. marca 1988 na 

24  Atmosféra týchto rokovaní je vyjadrená aj v autobiografii: CASAROLI, A.: Il 
martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963-1989), Einaudi, 
Torino 2000, s. 123-192.

25  KOREC, CH. J.: Od barbanskej noci. Na slobode, c.d., s. 195-196.
26  Tamtiež, s. 292-297.
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Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konalo pokojné zhromaždenie 
veriacich (sviečková manifestácia) modliacich sa ruženec, v počte asi 
2000 ľudí. (Celkový počet účastníkov bol v uliciach asi 15000). Veriaci 
tak chceli vyjadriť požiadavky veriacich celého Slovenska. Pokojné 
zhromaždenie bolo bezpečnosťou násilne rozohnané (bezpečnosť 
zadržala asi 130 ľudí). 27

Zhromaždenie veriacich, ktoré vošlo do pamäti mnohých ako 
bratislavský Veľký piatok, bez zveličovania bolo hlavným impulzom 
k blížiacim sa spoločenským zmenám nielen na Slovensku, ale v celej 
republike. Na túto udalosť si pán kardinál spomína veľmi živo: „Polícia 
zakročovala, kde mohla, ale robila to už vopred bezhlavo. Príslušník 
videl vychádzať z blumentálskeho kostola vojaka v rovnošate, pod-
poručíka X, podišiel k nemu a vyzval ho, aby sa legitimoval. Ten mu 
spokojne predložil osobné doklady. Ľudia okolo boli pobúrení: „Čo 
ho nenecháte na pokoji, vy demokrati,“ zazneli hlasy.

Na samotný sviatok Zvestovania 25. marca 1988 sa čakalo 
s napätím na celom Slovensku. Verejná bezpečnosť odviedla hneď 
ráno okolo 9. hodiny na výsluchy viac osôb: Dr. F. Mikloška, Dr. J. 
Čarnogurského, Dr. V. Jukla a iných. Držali ich celý deň, niektorých 
i cez noc. Hneď ráno navštívil jeden civil a jeden v rovnošate i mňa na 
Vilovej 7 v Petržalke. Varovali ma, aby som sa „vo vlastnom záujme“ 
na zhromaždení veriacich nezúčastnil. Odpovedal som, že sa zariadim 
podľa vlastného rozhodnutia. Keďže sa zhromaždenie malo konať 
pred Národným divadlom od 18.00 do 18.30, vyšiel som z nášho 
panelového domu sviatočne oblečený o 17. hodine. Pred vchodom 
ma zastavili dvaja príslušníci Verejnej bezpečnosti, ktorí čakali tam 
celý deň, vyzvali ma legitimovať sa a aby som v „mene zákona“ šiel 
s nimi. Odmietol som a pokračoval som k zastávke mestskej dopravy. 
Príslušník v uniforme šiel za mnou, no iný člen ŠtB v civile obišiel 
bleskovo autom celý blok budovy, zastavil sa spolu s ďalšími, zadržali 
ma pred očami ľudí, naložili do auta, odviezli na Verejnú bezpečnosť 
a blokovali ma tam dve a pol hodiny. O 19.30 mi ponúkli, že ma 

27  Zbierka autentických dokumentov o tomto zhromaždení veriacich bola vydaná 
tlačou: KOREC CH. J. a spolupracovníci: Bratislavský Veľký piatok, LÚČ, Bratislava 
1994, 264 strán.
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odvezú domov. Odmietol som. Dvaja ma potom sprevádzali pešo až 
k nášmu vchodu.“ 28

Udalosť našla odozvu na celom svete. Ani Rím neostal mlčať. 
Nasledujúci deň 26. marca 1988 prehovoril Svätý Otec Ján Pavol II.: 
„Dnes základné ľudské práva tvoria spoločné dedičstvo väčšiny obči-
anskych zriadení, a princíp ich rešpektovania a ochrany je prevzatý 
do Ústav štátov a do dôležitých medzinárodných dokumentov. Je 
to dedičstvo, ktoré na prvom mieste a nadovšetko patrí svedomiu 
miliónov mužov a žien, ktorí túžia žiť slobodnejším a ľudskejším 
životom, v spravodlivosti a pokoji. Medzi týmito základnými právami 
a spoločenskými ašpiráciami bratov a sestier po celom svete zaujíma 
náboženská sloboda osobitné miesto. 29 

Biskup J. Ch. Korec napísal k zásahu polície prosti veriacim veľmi 
jasný a ostro formulovaný list vtedajšiemu predsedovi vlády SSR dr. 
P. Colotkovi. 30

Situácia cirkvi nebola ľahká ani v osemdesiatych rokoch Napr. 
denník Pravda ešte vo februári r. 1988 priniesol na pokračovanie 
seriál s názvom „Tajná cirkev“ v službách antikomunizmu, kde sa autor 
veľmi nešetrne díva na cirkev a jej dejiny. Okrem iného sa tam píše: 
„Príslušníci nelegálnych štruktúr zo všetkých síl snažia zmariť dohodu 
medzi našim štátom a Vatikánom. Ich želaním je dostať na neobsa-
dené biskupské stolce svojich predstaviteľov, takých, aký je „tajný 
biskup“ Korec. Nie je náhoda, že počas púte v Šaštíne v minulom roku 
vysielali v kostole záznam relácie Hlasu Ameriky, ktorý sa vychvaľo-
val tento antikomunistický fanatik.“ Novinár ukončuje svoju úvahu 
slovami: „Preto pohrobkovia slovenského klérofašizmu, zneužívajúci 
náboženstvo na politikárčenie, neboli a ani nemôžu byť stimulujúcim 
činiteľom pri riešení vzťahov štátu a Cirkvi.“ 31 

28  KOREC, CH. J.: Od barbanskej noci. Na slobode, c.d., s. 453-454.
29  Tamtiež, s. 455-456.
30  List bol publikovaný pod názvom Kríž vo svetle pravdy, LÚČ, Bratislava 1991, 

158 strán.
31  Pravda, 12. februára 1988
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Keď si predstavíme gotickú katedrálu, ona má v klenbe, kde 
sa zbiehajú jej „rebrá“ z rôznych strán uprostred svoj klenák (svor-
ník), ktorý drží klenbu rebier, aby sa nezrútili a udržali ju vzájomne 
spojenú. Takýmto „svorníkom“ v drvivej väčšine rozličných skupín 
„podzemnej cirkvi“ na Slovensku bol práve tajný biskup, jezuita Ján 
Chryzostom Korec, ktorý sa snažil udržať vernosť a jednotu s Rímom. 
A to aj vďaka tomu, že J. Ch. Korec ostal počas totality angažovaným 
teológom, ktorý zanechal rozsiahle literárne dielo. Biskup (a neskôr) 
kardinál Korec je skutočne literárne „zlatoústy“. Aj dnes môžeme 
mať skutočne zážitok z jeho prejavov, prednášok, kázní, kde sa popri 
jasnej, brilantnej argumentácii na veľmi široké horizonty tém a disci-
plín nielen z teológie, ale aj z antropológie, cirkevných dejín, kultúry 
dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadriť a vystihnúť podstatu problému. 
32 

Keď kardinál Jozef Tomko z príležitosti vedenia exercícií (1998) vo 
Vatikáne povedal: „Kardinál Ján Chryzostom Korec, dnes 74-ročný bis-
kup v najstaršej stredoeurópskej diecéze v Nitre, založenej v dobe sv. 
Cyrila a Metoda v deviatom storočí, kázal tieto exercície dvojnásobne: 
slovom a osobným svedectvom.“ 33 A ďalej dodal: „… jeho svedectvo 
bolo veľmi pôsobivé a dodávalo jeho slovám vnútornú silu a presved-
čivosť“ 34 vyjadril svojimi slovami výstižnú charakteristiku o celom 
živote svojho spolubrata v kardinálskom kolégiu J. Ch. kardinála Korca.

Veľmi hlboko to vypovedal aj predseda SNR JUDr. Pavol Hrušov-
ský: „Váš životný príbeh je a ostane navždy legendou. Nepoznám 
v dejinách 20. a 21 storočia krajšie a autentickejšie svedectvo viery 
na Slovensku. Boli ste najmladším biskupom na svete a desať rokov 
ste pôsobili v tajnosti a to v najťažších 50. rokoch, kedy tyrania komu-
nistického režimu nebrala ohľad na žiadne hodnoty. Žili ste neustále 
v ohrození slobody i života, s neustálym vedomím hroziaceho zatknu-
tia. Vaša hlboká viera a jezuitská výchova Vám však dali silu pôsobiť 
aj v tomto neuveriteľnom poslaní.

32  Porov. SARKA, R.: Skrytí giganti v podzemnej cirkvi na Slovensku, a potom…, 
In:VERBUM, časopis pre kresťanskú kultúru, roč. XXVIII, č.2, s. 47.

33  KOREC, J. CH.: Duchovné cvičenia vo Vatikáne, LÚČ, Bratislava 1998, s. 9.
34  Tamtiež, s. 10.
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Napokon ste predsa strávili osem rokov vo väzení. Nezlomilo 
Vás, tak isto, ako ste nezlomne vzdorovali počas vyšetrovacej väzby. 
Milosť Božia a Vaša vnútorná sila dokázali spoločne pretaviť nenávisť 
zločinného aparátu na Vaše osobné svedectvo viery a hrdinstvo. Para-
doxne, práve rozsudok režimu, ktorý proti Vám úporne bojoval, urobil 
z tajného biskupa biskupa oficiálneho a známeho. Aj keď ste teda 
po väzení nemohli pracovať v pastorácii, po tomto návrate Váš hlas 
a postoj rešpektoval každý ako hlas biskupa Rímskokatolíckej cirkvi. 
Vaše nasadenie v 70. a 80. rokoch od skorého rána, kedy ste išli do 
zamestnania až do neskorej noci, kedy ste prijímali návštevy z celého 
Slovenska, je ďalšou obdivuhodnou kapitolou Vašej životnej legendy.

Niekoľkokrát sa režim pokúsil siahnuť Vám priamo na život, ale 
Pán Boh zmaril plány zločincov, pretože jeho milovaný syn Ján mal 
pred sebou ešte množstvo úloh a práce. Hoci vo Vašom byte bolo 
odpočúvacie zariadenie, napriek tomu bol miestom formácie stoviek 
ľudí a tiež katedrálou, kde boli svätení tajní kňazi.“ 35

J. Ch. Korec sa vyjadril k svojej podivuhodnej biskupskej životnej 
ceste slovami: “Ľudsky som vkročil do tmy a nevedel som, čo bude 
o týždeň, o mesiac, o rok. Od štácie k štácii. Ľudsky v tom bolo mnoho 
neistoty. Ale koniec ako taký nebol pre mňa neistotou. Veriaci človek 
nekráča k neistému koncu. Sprevádzaný Božou prítomnosťou kráča 
k cieľu podľa slov: „Kto verí vo mňa, má život večný.“

Kardinál Korec ako kňaz a teológ vidí a hľadá východisko a riešenia 
v Bohu, ale prezentujúc svoj názor a presvedčenie rešpektuje aj ľudí 
iného zmýšľania, bez toho, že by sa zriekol svojej pravdy. Ľudský údel 
totiž nevníma fatalisticky, neupiera človeku právo na vlastné videnie 
vecí. Vo viere však vidí nádej, či šancu pre každého, kto je ochotný 
prekročiť svoj tieň. Ako služobník Cirkvi sa však neutieka len k escha-
tologickému riešeniu, ktoré je pre kresťana neodmysliteľné, ale hľadá 
riešenie aj tu v pozemskom priestore života. Síce ako kňaz a teológ 
vidí a hľadá východisko a riešenia v Bohu, ale prezentujúc svoj názor 

35  List predsedu Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky J. Em. J. Ch. 
kardinálovi Korcovi, zo dňa 20. júla 2005, pri jeho príležitosti ukončenia služby 
nitrianskeho diecézneho biskupa.
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a presvedčenie rešpektuje aj ľudí iného zmýšľania, bez toho, že by 
sa zriekol svojej pravdy.

Preto tu bol a je vždy potrebný rozhodný postoj kardinála Korca, 
na ktorého sa upierajú právom oči mnohých nielen ľudí Cirkvi, ale aj 
sveta politiky, kultúry i spoločenského života, najmä v rozhodujúcich 
chvíľach orientácie.

Kardinál J. Ch. Korec sa však týmto nezriekol spoločenstva, z kto-
rého vyšiel a do ktorého patril. Ešte ako „biskup v montérkach“ sa 
vyznával: „Mojou Matkou je Cirkev, ktorá poznala obdobia rozmachu 
i úpadku, ktorá však dosvedčuje, že Kristus žije stále uprostred nás 
a v nás. V tomto spoločenstve Cirkvi nachodím svoju radosť, svoju silu, 
svoj zmysel života. Cez celý život som sa pokúšal pochopiť jej dobrotu 
a jej veľkosť. A moja skromná skúsenosť mi ju robí stále známejšou 
a milšou. Cirkev je moja Matka. Šťastní, ktorí ju takto poznajú - ako 
Matku, ktorá sa borí o každého z nás, o národy a o svet. V tomto 
zápase utrpela aj rany, a jej synovia a dcéry neboli vždy na požadova-
nej výške. No po každej kríze, ktorú Cirkev prekonala, je Kristus v nej 
prítomnejší, živší a potrebnejší. Cirkev nám ho približuje…

Nedostatky Cirkvi mi nesmú zakryť pravdu, nemôžu pomýliť moju 
vieru, ani oslabiť moju lásku a nádej. Ak boli v Cirkvi nedostatky, oveľa 
viac, neslýchane viac bolo v nej požehnania! Cirkev mala v každej 
epoche svojich učiteľov, apoštolov, obhajcov a svedkov, ľudí naskrz 
tvorivých - pokorných a slávnych. Zo storočia na storočie si zachovala 
svoje pravdy, svoje istoty, svoje náuky a tajomstvá, svoju tvorivú 
lásku. Cirkev podstúpila takmer všetky mysliteľné skúšky, poznala 
všetky útoky, prekonala všetky ťažkosti, premohla duchom všetkých 
nepriateľov…

Keď vidím túto Cirkev pohŕdanú, nespravodlivo kritizovanú, poko-
rovanú - tým viac ju mám rád! Môj obdiv k nej je stále silnejší, i keď 
všetko vždy azda celkom nechápem. Dnes nám Cirkev ukladá ťažšie 
úlohy ako inokedy - musíme byť pružní a pritom verní. Ak sme to 
prijali - znamená to novú Jar. 36

36  KOREC, CH. J.: Cirkev v zápase stáročí. Zápas Cirkvi od osvietenstva, LÚČ, Bratislava 
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Mohol by sa niekto spýtať, čo oprávňuje Jána Chryzostoma kar-
dinála Korca vyjadrovať sa a publikovať v tomto duchu? Iste je ako 
biskup učiteľom viery; je tu však aj ďalší závažný dôvod, vyslovený 
výborným znalcom diela J. Ch. Korca, prof. P. Libom: „Nemohol byť 
ani nad národ, ani vedľa neho, musel dejstvovať len a len v ňom, 
v jeho krutej prítomnosti.“ 37 Sám sa k tejto problematike vyjadril na 
stránkach Literárneho týždenníka (ale aj popri iných príležitostiach): 
„Keď mlčím, nepáči sa to jedným. Keď prehovorím - hromžia druhí… 
Ešte že som sa naučil za štyridsať ponižujúcich rokov života vo väz-
niciach a vo fabrikách nedať si od nikoho nič diktovať a robiť všetko 
podľa svedomia a zodpovednosti nielen pred ľuďmi, ale hlavne pred 
Bohom.“ 38

Nemohol preto mlčať aj pri potupnom televíznom seriáli Kríž 
v osídlach moci, ktorý len tak-tak stihol svoju premiéru pred zmenou 
spoločenskej situácie, rokom 1989. Biskup Korec vtedy nebojácne 
napísal: „Mali sme za posledných štyridsať rokov života mnoho tvr-
dení a názorov, ktoré sme neskôr odvolávali, mnoho rozsudkov, ktoré 
sme neskôr rehabilitáciami rušili. Mali sme mnoho tzv. „veľkých 
ľudí“, ktorých sláva pohasla a ktorí sa dnes vôbec nespomínajú. 
Pracovníci Ústavu vedeckého ateizmu nás veriacich po roky stavali 
do svetla podozrivých občanov. To trvá. Naposledy to urobili v seriáli 
„Kríž v osídlach moci“. Ale veriaci tu napriek všetkému žijú a stále 
viac a viac mladých ľudí, ktorí hľadajú pravdu, sa pripája k Cirkvi.“ 39 
V ďalšej časti na záver to vyjadril takto: „Pri týchto myšlienkach som 
si znova a ešte hlbšie uvedomil, čím je pre nás veriacich Cirkev, ktorá 
nás vychovávala tisíc rokov. Má modlitby, ktorým načúva pole i les. 
Vie, ako sa žehná voda i chlieb. Zatiaľ čo pokolenie mojich dní padá 
jak piesok do ničoty, Cirkev čnie jak bralo do večnosti. Objíma národy 
a kontinenty a jej dych vanie cez všetky pokolenia. Miera jej vernosti 
nie je vernosť ľudská a miera jej rokov nepozná jesene. Všetko, čo ona 

1980, s.146-147.
37  LIBA, P.: Ján Chryzostom Korec, kardinál-biskup-spisovateľ, In: J. Ch. Korec, 

Knižnica viery, c.d., s. 6.
38  KALISKÝ, R.: Svedok. Defensor fidei, patriae, hominis, In: Literárny týždenník, 

roč. 12, 1999, č. 4, s. 13.
39  KOREC, CH. J.: Kríž vo svetle pravdy, 1989, s. 82.
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nepremení, porozkladá smrť… odpúšťa i nepriateľom, je ochotná im 
slúžiť a obväzovať rany. Cirkev je cestou všetkých našich ciest a po nej 
putujú tisícročia k Bohu. Preto v nej žijem, preto ju bránim a preto 
som napísal aj tento dlhý list.“ 40 

Po zmene spoločenského režimu, po mnohých útrapách v úsilí 
o šírenie kresťanských hodnôt napriek mnohorakej nepriazni, v čase, 
keď by podľa ľudských kritérií, mal právo na „zaslúžený odpočinok“ 
Je to obdobie jeho zvýšenej aktivity. Okrem mnohých povinnosti 
diecézneho biskupa, od 6. februára 1990 jeho činnosť presahovala 
hranice Slovenska, najmä po vymenovaní za kardinála (kreovaný 28. 
júna 1991). Bol členom Kongregácie pre inštitúty posvätného života 
a Pápežskej rady pre kultúru.

Je to však napriek mnohým zahraničným cestám, čas zasvätený 
riadeniu diecézy, obnovy seminára, rekonštrukcie duchovného centra 
a Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Je to čas výstavby vyše 60 
kostolov, 18 kaplniek a vyše 20 farských budov, 8 duchovných stre-
dísk, kňazského domova… Je to čas častých ciest do sveta, kde sa mu 
dostáva vysokého uznania aj v podobe viacerých čestných doktorátov 
na významných univerzitách sveta Je to aj obdobie, keď neprestáva 
byť tvorcom duchovno-literárnych diel popri nepretržitej pastorácii. 41

Preto sa stále pozerá na kresťanstvo a Cirkev s úctou nie ako na 
muzeálnu záležitosť, hoc aj cennú, či len ako na vzácny klenot minu-
losti, ale ako na stále aktuálnu obohacujúcu hodnotu. „Kresťanstvo 
nám podáva aj dnes, v čase nových mýtov, poloprávd a lží, plnú 
pravdu o človekovi, o jeho pôvode, poslaní a cieli. Je vecou každého 
z nás, či túto pravdu prijmeme a či sa stane tvorivou silou nášho 
života. Ak však túto pravdu odmietneme, aké svetlo bude osvetľovať 
cesty našich budúcich dní?“ – zamýšľa sa vo filozoficky ladenej práci 
Človek na cestách Zeme. 42

40  Tamtiež, s. 83.
41  Porov. ARGALÁŠ, D.: Desať rokov na nitrianskom biskupskom stolci In.: JUDÁK, 

V. (ed.): Nitrianska diecéza. 10 rokov s kardinálom 1990-2000, LÚČ, Bratislava 
2000, s. 82-91.

42  KOREC, CH. J.: Človek na cestách Zeme, Matica slovenská, Martin 1997, s. 194.
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Hoci sa kardinál J. Korec, najmä v literárnom prejave, prezentuje 
priam poeticky a meditatívne, z jeho slov vychádza pravda, ktorá 
často „zatína do živého“, ako aj v tomto prípade: „Kresťanstvo nám 
pripomína zodpovednosť budovať tento svet v pravde a spravodli-
vosti. Pripomína nám zodpovednosť za túto úlohu a za každý ľudský 
čin nielen pred ľuďmi a dejinami, ale i pred svedomím, a tým pred 
večnosťou a Bohom. Kresťanský pohľad na človeka má preto neslý-
chaný význam pre jednotlivca i pre spoločnosť… Človek je veľký, ale aj 
veľký bedár. Veľký je len v Bohu a v Kristovi. Sám v sebe a ponechaný 
na seba je bedár“. 43 

Kardinál J. Ch. Korec neostáva však len pri trpkom konštatovaní. 
Ponúka aj východisko: „Boh nielen stvoril človeka, ale ho má i rád. 
Stvoril ho na svoj obraz a na svoju podobu. Boh sa stará o človeka, 
a to napriek tomu, že človek zlyhal, stal sa neverným a zhrešil. Boh 
neopúšťa človeka, ani svoj svet.“ 44 Táto pravda dáva nádej jeho životu 
a vlieva mu radostný optimizmus, ktorý mnohorako: ako kňaz-biskup-
-kardinál, ale aj ako intelektuál-spisovateľ, či ako človek s otcovsky 
milujúcim srdcom priehrštím rozdáva. Ponúka túto múdrosť kres-
ťanstva aj ako osobnú skúsenosť, ako čerstvú pramenitú vodu člo-
veku našich čias- tomuto unavenému pútnikovi 21. stor., ktorý popri 
svojich slabostiach a biede usiluje sa hľadať pravdu o sebe, o iných 
i o Bohu, hoci si to často ani neuvedomuje.

Naozaj „vzhľadom na povolanie autora by sa mohlo očakávať, že 
stratégiu presviedčania založí iba na osobnej viere v Boha a v správ-
nosť kresťanskej náuky. Nie je to tak. Presviedča predovšetkým 
uvádzaním historických prameňov, ich rozborom, komentovaním 
a odstraňovaním pochybností o ich pravosti, ako aj imponujúcim 
poznaním biblických textov.“ 45

Túto skutočnosť veľmi výrazne vidieť aj v jeho homíliách predne-
sených v Katedrále sv. Emeráma alebo na Nitrianskej kalvárii, ktoré 

43  Tamtiež.
44  Tamtiež, s. 219.
45  MASÁR, I.: Chvála pokojnej argumentácie, In: Kultúra slova, roč. 33, 1999, č. 1, 

s. 313.
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boli často vysielané rozhlasom alebo televíziou. Tým boli oslovení 
aj neveriaci, ktorí vo veľkej miere prijímali jeho slová s uznaním ako 
pomoc pri hľadaní pravdy a orientácií v marazme lacných ponúk tohto 
sveta ako aj pomoc pri riešení krízy súčasného človeka a ľudstva. Aj 
v tejto oblasti sa prejavil ako neoblomný strážca Pravdy.

Nebolo ľahké a nie je ani dnes, pri hľadaní pravých hodnôt, ísť 
proti prúdu. V tomto úsilí sa môže človek často ocitnúť ako „sám 
vojak v poli.“ Kardinál J. Ch. Korec sa k tejto problematike vyjadril: 
„Keď mlčím, nepáči sa to jedným. Keď prehovorím - hromžia druhí… 
Ešte že som sa naučil za štyridsať ponižujúcich rokov života vo väz-
niciach a vo fabrikách nedať si od nikoho nič diktovať a robiť všetko 
podľa svedomia a zodpovednosti nielen pred ľuďmi, ale hlavne pred 
Bohom…“ 46 Právom ho môžeme na základe toho ako ho poznáme, 
nazvať nielen svedkom. On je v pravom slova zmysle: Defensor fidei, 
patriae, hominis (teda obranca viery, vlasti a človeka), ako to pred 
časom vyjadril náš popredný žurnalista R. Kaliský. 47 

Božia milosť nám umožňuje písať „piate evanjelium“. Ona z kaž-
dého ľudského života utvára samostatnú a jedinečnú kapitolu Ide tu 
predovšetkým o živé svedectvo. Nemožno tu nevidieť určitú kontinu-
itu v zmysle slov veľkého biskupa, teológa a apologétu prvokresťan-
ských čias - sv Ireneja z Lyonu, ktorému sa ako aj nášmu otcovi kardi-
nálovi dostalo milosti nielen Božie slovo vyznávať, ale zaň aj trpieť.

Keď ako emeritný biskup žil v dome v tôni nitrianskej katedrály 
na Hradnej ulici v byte s tým istým skromným zariadením, aké mal 
ako biskup - robotník v bratislavskom byte, aj s jednoduchým, ale 
účinným zariadením (asi pol metrovou trubicou), ktoré znemožňovalo 
odpočúvanie rozprávajúcich, namontované v jeho byte, tento vzácny 
človek, kňaz, biskup a kardinál, prijal, podľa možností so srdečnou 
prívetivosťou. A čo je zvláštne, ani potom nekonal í nič iné len to čo 
celý život: usiloval e sa plniť Božiu vôľu. Je niečo vznešenejšie? Preto 
povedané slovami majstra Laca Ťažkého: „K otcovi kardinálovi sme 

46  KALISKÝ, R.: Svedok. Defensor fidei, patriae, hominis, c.d., s. 13.
47  Tamtiež, s. 13.
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chodili a budeme chodiť, dokiaľ budeme žiť, aby sme sa učili z jeho 
prebohatej životnej skúsenosti, utrpenia, súdov a väzenia, múdrosti, 
statočnosti, viery v Boha, ľudskej blízkosti, vzdelanosti, jeho literatúry, 
dejín, teológie, filozofie, najmä chlapskej otvorenosti a tolerantnej, 
inteligentnej a kultúrnej slovenskosti.

Jednoducho povedané, privádza nás k nemu úcta k tomu všet-
kému, čo sformovalo jeho osobnosť. A nebojme sa povedať, že ako 
jeden z mála slovenských kňazov dáva nielen Bohu čo je Božie, ale aj 
národu, čo je národné. A preto si väčšina Slovákov svojho kardinála 
váži a miluje ako otca a brata, priateľa, Božieho sluhu, tolerantného, 
pokrokového človeka a európskeho vzdelanca.“ 48

Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, 
PhD., přednáší církevní dějiny na 
Římskokatolické cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě. V letech 
2001 až 2004 působil ve funkci 
děkana této fakulty. Je autorem 
několika monografií a odborných 
článků z oblasti církevních dějin. 
Dne 9. června 2005 ho papež 
Benedikt XVI. jmenoval sídelním 
biskupem nitranské diecéze. 
Věnuje se obdobím křesťanského 
starověku a středověku se 
zřetelem na slovenské církevní 
dějiny. Je autorem více monografií 
z oblasti církevních dějin, mnoha 
knih, článků a publikací.

48  ŤAŽKÝ, L.: Cena mysliteľa Pavla Straussa pre kardinála Nitry, In: Katolícke noviny, 
roč. 120, č. 49, 4. 12. 2005, s. 24.
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Spišský biskup Ján Vojtaššák a jeho význam 
v dějinách Katolickej církvi v Československu 
HEDr. Ĺuboslav Hromják PhD

Referát je z konference „Významné církevní osob-
nosti v historii Československa“ konané 2. 12. 2018 
v Olomouci k 100. výročí vzniku Československa a 
role Katolické církve a církevních osobností v historii.

Spišský biskup Ján Vojtaššák 
patrí nepochybne medzi najvý-
raznejšie a najvplyvnejšie osob-
nosti Katolíckej cirkvi v bývalom 
Československu v 20. storočí. 
Jeho život poznačila tak doba 
neustálych a náhlych spoločen-
sko-politických a náboženských 
premien v krajine, voči ktorým 
boli vrcholní cirkevní predstavite-
lia pripravení a voči iným menej. 
Napriek rozmanitosti postojov 
vo vnútri Cirkvi voči týmto pre-

menám možno povedať, že v rámci vysokých cirkevných hodnostá-
rov v Československu vystupujú do popredia ako najvýznamnejšie 
osobnosti Katolíckej cirkvi pražský kardinál Josef Beran a spišský 
biskup Ján Vojtaššák. Právom ich preto možno nazvať symbolmi 
českého a slovenského katolicizmu 20. storočia. Na ich živote možno 
pozorovať a spoznávať osudy českých a slovenských katolíkov na 
prelome 19. a 20. storočia a predovšetkým 20. storočia. Obaja pre-
žili posledné dekády Rakúsko-Uhorskej monarchie a s tým spojené 
hromadné vysťahovalectvo Čechov a Slovákov do USA, budovanie 
novej Česko-Slovenskej republiky, autoritatívne vlády, dve svetové 
vojny a napokon osudným im bol stret s komunistickým režimom, 
ktorého počiatky začali ihneď po skončení 2. svetovej vojny a ktorého 
obeťou sa obaja stali.

Na dôkladnejšie poznanie Vojtaššákovej širokospektrálnej osob-
nosti je potrebné konfrontovať viaceré rozmanité pohľady historikov 
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i teológov tak slovenských ako aj českých, pričom netreba zabúdať 
ani na osobné pohľady na vlastné životné míľniky, zachytené vo Voj-
taššákovej autobiografii Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského1, 
ktorá sa šírila najprv ako samizdat. Krátko po páde komunistického 
režimu v Československu, v roku 1994, vyšla riadne tlačou prostred-
níctvom zahraničnej Matice slovenskej v Toronte. V nej podáva aj 
vysvetlenie svojich postojov a motívov konania.

Rovnako je potrebné konfrontovať interpretácie osobnosti bis-
kupa Jána Vojtaššáka od tendenčných autorov z čias komunistického 
režimu zachytené v rámci komunistickej propagandy v diele Proces 
proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Gojdičovi, ktoré 
vyšlo vo veľkých nákladoch vo viacerých jazykoch v roku 19512 ako aj 
diela, ktoré vyšli v exile ako dielo kňaza Spišskej diecézy Viktora Trs-
tenského Biskup Ján Vojtaššák, mučeník Cirkvi a národa, ktoré vyšlo 
pri príležitosti 100. výročia narodenia Vojtaššáka v roku 1977 v USA 
na základe vlastného svedectva i svedectiev osôb blízkych biskupovi 
Vojtaššákovi pod pseudonymom Vincent Tatranský.3 V roku 1990 
túto knihu nanovo prepracoval a vydal v druhom vydaní pod novým 
názvom Sila viery, sila pravdy : Život a dielo najdôstojnejšieho otca 
biskupa Jána Vojtaššáka mučeníka Cirkvi a národa.4 

Po páde komunistického režimu v Československu v roku 1989 
sa ukazovala naďalej potreba spracovať ucelenú dôkladnú vedeckú 
monografiu o spišskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, ktorú v mene 
viacerých slovenských katolíkov vyjadril na stránkach diecézneho 
časopisu Domov prvý slovenský filozof kultúry a kňaz Spišskej diecézy 
Ladislav Hanus, ktorý označil biskupa Jána Vojtaššáka za jedného 
„z veľkých dejateľov, spolutvorcov slovenskej náboženskej i národnej 
minulosti.“5 Odpoveďou na túto výzvu bola publikácia prvej ucelenej 

1 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského. Toronto : Zahraničná Matica slovenská, 1994, 
107 s.
2 Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Gojdičovi. Bratislava : Tatran, 
1951.
3 TATRANSKÝ, Vincent [TRSTENSKÝ, Viktor]. Biskup Ján Vojtaššák, mučeník Cirkvi a národa. 
Cleveland (Ohio) : Slovenský ústav, 1977, 415 s.
4 TRSTENSKÝ, Viktor. Sila viery, sila pravdy. Bratislava: Senefeld-R, 1990, 407 s.
5 HANUS, Ladislav. Sme hrdí na biskupa Vojtaššáka. In Domov, 1990, roč. 1, č. 2, s. 1.
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vedeckej monografie S výrazom lásky trvám, ktorá vyšla v roku 2015 
pri príležitosti 50. výročia od jeho smrti.6 

Dôležitým zdrojom poznania o tejto osobnosti sú zborníky 
z vedeckých konferencií, venovaných tejto osobnosti ako Biskup Ján 
Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti7, kolektívna mono-
grafia Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka8 od viac ako 30 
renomovaných slovenských a českých autorov a napokon najnovšie 
zborníky Ján Vojtaššák : Biskup v dejinách 20. storočia9 a Umlčaná 
cirkev a pápežská diplomacia 1945-196510, v ktorej autori zachytávajú 
biskupa Jána Vojtaššáka v širšom kontexte cirkevno-politickej situácie 
v stredovýchodnej Európe.

Biskup Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 v roľníckej 
rodine Antona a Anny rod. Klimčíkovej v hornooravskej obci Záka-
menné v časti Klin ako siedme z jedenástich detí.11 Detstvo a mladosť 
prežil v časoch spoločenskej a hospodárskej krízy obyvateľstva. V roku 
1883 jeho rodnú obec postihla veľká neúroda.12 Zlé hospodárske 
pomery spojené s násilnou maďarizáciou slovenského obyvateľstva 
zo strany uhorskej vlády a štátnych úradov viedlo mnohých Slovákov, 
aby si hľadali vhodnejšie podmienky v industriálne rozvíjajúcich sa 
mestách monarchie ako Budapešť a Viedeň, ktoré v 90. rokoch 19. 
storočia vystriedala masová emigrácia za prácou do Ameriky. Túto 
ťažkú životnú situácia prekonávala rodina Vojtaššáková vierou v Boha. 
Na náboženskú formáciu Jána Vojtaššáka vplývala predovšetkým 

6 HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám: Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka. 
Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2015, 533 s.
7 CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti. Ružomberok: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, 196 s.
8 HROMJÁK, Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie 
: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, 731 s. + XXIII.
9 LETZ, Róbert – JURČAGA, Peter (ed.). Ján Vojtaššák : Biskup v dejinách 20. storočia. Bratislava: 
PostScriptum, 2018, 462 s.
10 HRABOVEC, Emília – BRUGNOTTO, Giuliano – JURČAGA, Peter (ed.). Chiesa del silenzio e 
diplomazia pontificia 1945-1965 : Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965. Libreria 
editrice Vaticana : Cittá del Vaticano, 2018, 436.
11 TRSTENSKÝ, Viktor. Fragment z veľkého svedectva o živej viere. Námestovo: Tlačiareň Kubík, 
1999, s. 63.
12 MAŤUGOVÁ, Soňa. Zákamenné 1800-1938. In MAŤUGOVÁ, Soňa – KURJAKOVÁ, Eva – 
TRNKA, Róbert. Zákamenné. Zákamenné: Obec Zákamenné, 2005, s. 92.
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vzorná rodičovská katolícka výchova. Otec vykonával vo farnosti 
službu kostolníka. Aby v niektoré robotné dni, kedy mal otec veľa 
práce okolo gazdovstva, mohol ho niekto v kostole nahradiť, sám 
zaúčal svojich synov práci kostolníka a tiež ako posluhovať pri oltári 
miništrovaním. Keďže Tridentská liturgia bola výlučne v latinskom 
jazyku, miništrovať mohli len tí, ktorí sa naučili liturgické odpovede 
po latinsky. Ján Vojtaššák ako sedemročný už ovládal liturgický dialóg 
v latinčine, ktorý ho naučil otec vo voľných chvíľach počas pasenia 
dobytka.

Na jeseň v roku 1887 ho rodičia poslali študovať do Ľudovej 
školy v Stankovanoch, kde ako miestny farár pôsobil brat Vojtaššá-
kovej matky Anton Klimčík.13 Miestni kňazi boli častými hosťami v ich 
domácnosti a výrazne vplývali na Vojtaššákovo životné povolanie 
kňaza. Spomedzi kňazov najviac na neho vplýval Andrej Hlinka, ktorý 
v rokoch 1889-1890 pôsobil ako kaplán v Zákamennom, teda v čase, 
keď Ján Vojtaššák nastúpil na nižšie gymnázium do Trstenej.14 Pria-
teľstvo medzi ním a Hlinkom pretrvalo po celý život.

Po ukončení štvrtej triedy gymnázia v Trstenej v júni 1893 rodičia 
sa rozhodli poslať ho na Mestské katolícke gymnázium do Ružom-
berka, ktoré spolu s tromi až štyrmi laickými profesormi viedli piaristi. 
Po ukončení šiesteho ročníka gymnázia a po osobnom pohovore 
bol Ján Vojtaššák prijatý spišským biskupom Pavlom Smrečánim 
[Szmrecsányi] do Seminára svätého Jána Nepomuckého v Spišskej 
Kapitule. Tu narážal na silné maďarizačné praktiky. O úspešnosti 
maďarizačného procesu medzi spišskými bohoslovcami, z ktorých 
mali vyrásť maďarskí patrioti a presvedčení šíritelia maďarskej štátnej 
myšlienky jediného maďarského národa medzi veriacimi Spišskej 
diecézy, svedčí výsledok sčítania obyvateľstva z roku 1900. Z celého 

13 Anton Klimčík [Klimcsik] sa narodil 24. septembra 1843 v Zákamennom-Kline. Kňazskú 
vysviacku prijal 7. septembra 1869. Od roku 1881 pôsobil ako farár v Stankovanoch, pričom od 
roku 1883 bol zároveň aj dočasným správcom farnosti v susednej farnosti Hubová. Práve v tom 
čase prišiel do Stankovian na štúdiá Ján Vojtaššák, kde strávil dva roky u brata jeho matky, kým 
v roku 1889 nebol preložený za farára do farnosti Hybe. V roku 1914 sa stal dekanom liptovského 
dekanátu a túto funkciu zastával do 1. novembra 1918, kedy sa jej zo zdravotných dôvodov 
vzdal. Zomrel 29. apríla 1919 v Hybiach. ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., ab A-L, s. 312-313.
14 CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti. Ružomberok: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, s. 10.
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seminára iba traja seminaristi posledného ročníka do kolónky o mate-
rinskom jazyku napísali: slovenský. Medzi nimi aj Ján Vojtaššák. Stali 
sa terčom posmeškov a ako spomína v autobiografii, hrozilo im 
vylúčenie zo seminára. Vďaka dobrému prospechu a profesorom sa 
tak nestalo.15 Ján Vojtaššák už ako seminarista bol šíriteľom a podpo-
rovateľom slovenskej katolíckej tlače. Z jeho korešpondencie vieme, 
že ako seminarista posielal svoje príspevky, prevažne náboženského 
obsahu, do slovenských periodík Kazateľňa, Tovarišstvo a Katolícke 
noviny. Počas prázdnin pracoval vo vydavateľstve a pri distribúcii 
Katolíckych novín a počas svojho pobytu v seminári viedol korešpon-
denciu s redaktormi Katolíckych novín kňazmi Martinom Kollárom 
a Štefanom Koštialikom i redaktorom Tovarišstva Františkom Richar-
dom Osvaldom. V roku 1900 založil Spolok spišských bohoslovcov na 
podporu Katolíckych novín. Cieľom tohto spolku bolo podporovať 
Katolícke noviny finančným príspevkom, u klerikov jeden zlatý ročne, 
po kňazskej vysviacke už sumou päť zlatých ročne. Pre túto myšli-
enku nadchol v maďarizačnom prostredí seminára ďalších sedem 
bohoslovcov.16 

Po ukončení teologických štúdií Ján Vojtaššák 1. júla 1901 prijal 
z rúk spišského biskupa Pavla Smrečániho kňazskú vysviacku.17 Od 
samých počiatkov kňazskej služby zakúsil na sebe zložité postavenie 
slovenských katolíkov v posledných dekádach Rakúsko-Uhorskej 
monarchie, poznačených násilnou maďarizáciou a s ňou spojeným 
prenasledovaním slovensky prejavujúcich sa kňazov, ktorí za svoje 
verejne preukazované slovenské vlastenectvo v uhorskom prostredí 
znášali sociálnu marginalizáciu a bol im znemožnený prístup k získa-
niu vedúcich a vplyvných pozícií v diecéze. Častými prekladmi Jána 
Vojtaššáka na rôzne fary sa usiloval biskup Párvy vybiť mu z hlavy tzv. 
panslávstvo, ktorým sa označovala akákoľvek podpora slovenského 
národného pohybu. Pôsobil najprv ako kaplán v Hornej Zubrici (dnes 

15 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského (autobiografia), s. 37-38.
16 CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti, s. 13.
17 Kňazská vysviacka Jána Vojtaššáka sa podľa historických prameňov pravdepodobne 
konala v kaplnke letného sídla spišského biskupa Pavla Smrečániho v Spišskom Štiavniku. 
ABÚ-SP, Protocollum Functionum Sacrarum Episcopalium ab anno 1824, f. 125; ABÚ-SP, SB, č. 
2363/1901; ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, tomus II, s. 332; HROMJÁK, Ľuboslav. Životná cesta Jána Vojtaššáka na miesto spišského 
biskupa. In HROMJÁK, Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské 
Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 36.
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v Poľsku), od roku 1903 v Liptovských Kvačanoch, odtiaľ v roku 1905 
bol preložený za kaplána do Bijacoviec, avšak už po mesiaci bol 
menovaný za kaplána do Podvlka (dnes v Poľsku), za dva mesiace do 
Zubrohlavy a o pol roka do Ústia nad Oravou. V rokoch 1906-1908 
pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne. V tom čase sa zapojil do tej skupiny 
slovensky cítiacich kňazov, ktorí sa v roku 1908 v Zakopanom rozhodli 
založiť nový slovenský nábožensko-spoločenský časopis Svätá Rodina. 
Realizovaním a dotvorením tejto myšlienky boli spolu s ním poverení 
aj Ondrej Bažík, farár v Liesku a Anton Hromada, farár v Oravskom 
Bielom Potoku.18 

V rokoch 1908-1910 pôsobil ako kaplán vo Veličnej, odkiaľ 
ho Andrej Hlinka chcel získať za kaplána do Ružomberka, aby sa 
v spolupráci s ním podieľal na vydávaní nového slovenského prekladu 
Svätého písma, avšak biskup Alexander Párvy mu v tom nevyhovel 
a preložil Jána Vojtaššáka 20. apríla 1910 za správcu vzdialenej far-
nosti Vyšné Repaše, aby mu prekazil kontakt s Hlinkom.19 Po vypuk-
nutí nepokojov vo Veličnej však bol na žiadosť miestnych veriacich 
preložený po mesiaci 16. júna 1910 opäť najprv za kaplána, 7. mája 
1911 za dočasného správcu farnosti20 a 1. júla 1911 za farára vo 
Veličnej na Orave, kde pôsobil až do jeho menovania za biskupa 
Spišskej diecézy.21

Okrem pastoračnej činnosti sa venoval vydávaniu katolíckeho 
náboženského mesačníka Svätá Rodina, do ktorého od svojho vzniku 
prispieval svojimi článkami. Po rezignácii redaktora časopisu Antona 
Hromadu sa v októbri 1912 stal jeho nástupcom Ján Vojtaššák.22 

18 VOJTAŠŠÁK, Ján. Kvôli pravde. In Slovák, 8. máj 1937, s. 1. Vojtaššák tento časopis v rokoch 
1912-1927 aj redigoval. ABÚ-SP, SB, č. 2051/1912.
19 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, 
tomus II, ab M-Z, s. 334-335.
20 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, 
tomus II, ab M-Z, s. 334-335.
21 ABÚ-SP, SB, č. 1211/1911.
22 ABÚ-SP, SB, č. 2051/1912. Pri uvádzaní počiatku redigovania časopisu Svätá Rodina Jánom 
Vojtaššákom došlo v historických prácach k viacerým nepresnostiam. LETZ, Róbert. Biskup Ján 
Vojtaššák a slovenská politika v medzivojnovom období. In CHALUPECKÝ, Ivan (ed.). Spišský 
biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 9. mája 2001 na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Studia Theologica Scepusiensia VI. Spišská Kapitula – Spišské 
Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, s. 31 uvádza ako dátum prevzatia 
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Túto úlohu vykonával vzorne a podarilo sa mu združiť okolo seba 
najlepšiu slovenskú kňazskú elitu, v ktorej vynikali budúci slovenskí 
biskupi: Karol Kmeťko, Marián Blaha, Pavol Jantausch, Jozef Čársky, 
ale aj ďalšie významné kňazské osobnosti ako Andrej Hlinka, Ferdiš 
Juriga, Florián Tománek, Štefan Mišík, Ignác Grebáč-Orlov, Karol 
Anton Medvecký.23 Okrem mesačníka Svätá Rodina podporoval vydá-
vanie slovenskej tlače tým, že od roku 1918 podľa vzoru nemeckého 
originálu redigoval časopis Katolícka misijná propaganda, ktorým 
podporoval šírenie evanjelia vo svete.24 V roku 1917 participoval na 
založení kníhtlačiarenského spolku slovenských katolíkov LEO (neskôr 
LEV) v Ružomberku. Vydavateľstvo LEO propagoval a vyzýval k finanč-
nej podpore aj na stránkach Svätej Rodiny, čím prispel k podpore 
slovenskej katolíckej tlače, ktorú považoval za jednu z priorít pre 
slovenských katolíkov.25 

Počas pôsobenia vo Veličnej ho zastihlo vypuknutie 1. sveto-
vej vojny, ktorá si vyžiadala 16 miliónov mŕtvych, vyše 20 miliónov 
zranených či trvalo zmrzačených. Počas tohto obdobia duchovne 
povzbudzoval svojich veriacich, ktorí trpeli materiálnou i duchov-
nou núdzou, tak slovne ako aj publikačne, keď v roku 1915 v rámci 
redakcie časopisu Svätá Rodina vydal na duchovnú útechu päť brožúr: 
Bojovník na bojišti; Bojovník v nemocnici; Manželka bojovníkova; 
Matka bojovníkova a Príbuzný padnuvšieho bojovníka.26 V októbri 
1914 na stránkach Svätej Rodiny nazval vojnu pod vplyvom pápežo-
vých výrokov „Božím bičom“ a „zbytočným krviprelievaním“, ktoré 
ničí mladé sily slovenského národa.27 

redigovania časopisu až november 1912 a tiež POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín 
do roku 1918, s. 104, kde je uvedené, že od čísla 11, ročníka V. z novembra 1912 je redakcia 
pod menom Ján Vojtaššák. To však neznamená, že redakciu prebral až v novembri. Archív NBiU 
SNK v Martine, fond Vojtaššák Ján, Dotazník MS uvádza dokonca ako rok prevzatia až 1913. 
Odtiaľ nesprávne prebrala údaj aj prof. Serafinová. SERAFINOVÁ, Danuša. Biskup Ján Vojtaššák – 
spoluzakladateľ, redaktor a vydavateľ mesačníka Svätá Rodina. In HROMJÁK, Ľuboslav a kol. 
Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 440.
23 HROMJÁK, Ľ. Životná cesta Jána Vojtaššáka na miesto spišského biskupa, s. 41.
24 ABÚ-SP, SB, č. 1401/1918.
25 Po tom, čo Andrej Hlinka spolu s ďalšími uvedomelými Slovákmi v roku 1917 založil 
tlačiareň LEO (neskôr Lev), časopis sa už viac netlačil v Liptovskom Mikuláši, ale v tlačiarni Lev 
v Ružomberku.
26 VOJTAŠŠÁK, Ján. Potešenie zarmútených. In Svätá Rodina, 1915, roč. 8, č. 2, s. 56.
27 VOJTAŠŠÁK, Ján. Vojna – bič Boží. In Svätá Rodina, 1914, roč. 7, č. 10, s. 314.
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Ján Vojtaššák sa živo zaujímal o politické dianie Slovákov. 
Budúcnosť národného života Slovákov videl v prekonaní konfesioná-
lnej rozdrobenosti národa a v boji za svojbytnosť slovenského národa. 
Fara vo Veličnej bola miestom rôznych stretnutí a porád popredných 
slovenských katolíckych politikov i predstaviteľov náboženského 
a kultúrneho života Slovákov. Boli to predovšetkým kňazi ako Andrej 
Hlinka, Marián Blaha, Ferdiš Juriga, Karol Anton Medvecký, Anton 
Hromada, Ignác Grebáč-Orlov, Karol Kmeťko, Štefan Mnoheľ, Florián 
Tománek, Vendelín Sahulčík, Matej Buček a iní. Spolu s Vojtaššákom 
uvažovali o ďalšom smerovaní slovenského života, o útlaku a biede 
slovenského národa a hľadaní východísk.28 Napriek svojim kontak-
tom a jasne deklarovanej národnej orientácii prízvukoval, že nechce 
byť členom žiadnej politickej strany. Dňa 24. mája 1918 sa zúčastnil 
v Turčianskom Svätom Martine rokovania tajného výboru Slovenskej 
národnej strany, na ktorom za účasti 25 popredných slovenských 
politikov došlo k rozhodnutiu aktivizovať sa na podporu vytvorenia 
spoločného štátu Čechov a Slovákov.29 Keď sa v zmenených politic-
kých okolnostiach na konci 1. svetovej vojny 30. októbra 1918 konalo 
národné zhromaždenie Slovákov v Turčianskom Svätom Martine, na 
ktorom sa účastníci zhromaždenia pripojili k myšlienke spoločného 
štátu Čechov a Slovákov. Svoje národné cítenie a odvahu prejavil 
Vojtaššák tým, že patril medzi 106 signatárov Deklarácie slovenského 
národa.30 To boli iste jeden z vážnych dôvodov, pre ktoré po dlhých 
rokovaniach medzi Česko-Slovenskom a Svätou stolicou o obsadení 
biskupských postov na Slovensku bol Ján Vojtaššák akceptovateľný zo 
strany československej vlády, na rozdiel od Andreja Hlinku, ktorého 
Praha trikrát vetovala jeho nomináciu na biskupa. Ján Vojtaššák bol 
na túto úlohu priam ako keby predurčený, keď 2. júna 1919 nový 
spišský kapitulný vikár Štefan Mišík menoval Jána Vojtaššáka za ria-
diteľa biskupskej kúrie v Spišskej Kapitule, čím získal vopred na chod 

28 TRÁVNICKÝ, J. S. [SIVÁK, Jozef]. Rozpomienka na Jána Vojtaššáka. In Slovák, 1920, roč. 2, 
č. 266, s. 2-3.
29 JANEK, Jozef. Rodáci. In HUBA, Peter (ed.). Veličná 1272-1997. Veličná : Peter Huba, 1997, 
s. 150.
30 GREČO, Martin. Martinská deklarácia. Turčiansky Sv. Martin : Neografia, 1947, s. 130; 
AMBROŠ, Róbert. Katolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. In Viera a život 1997, 
roč. 7, č. 2, s. 92; HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav. Martinská deklarácia. Bratislava : 
VEDA, 2008; HRONSKÝ, Marián. Slovensko pri zrode Československa. Bratislava : Pravda, 1987, 
s. 281-305; JANŠÁK, Štefan. Vstup Slovákov medzi slobodné národy. Bratislava : Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, 2006, s. 51-52.
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diecézy istý prehľad, ktorý mohol zúročiť potom neskôr vo vykonávaní 
biskupskej služby.31

Svätá stolica reflektovala na návrh apoštolského nuncia Clementa 
Micaru z 15. septembra 1920, v ktorom bol Ján Vojtaššák navrhnutý 
nunciom na post spišského biskupa a kardinál štátny sekretár Pietro 
Gasparri vo svojej správe apoštolskému nunciovi v Česko-Slovensku 
Clementovi Micarovi z 19. októbra 1920 vyjadril úmysel Svätej stolice 
vymenovať Jána Vojtaššáka za spišského biskupa, Karola Kmeťka za 
nitrianskeho biskupa a Mariána Blahu za banskobystrického biskupa. 
Dňa 16. decembra 1920 vo Vatikánskom paláci, po vypočutí mienky 
kuriálnych kardinálov v tajnom konzistóriu pápež Benedikt XV. vyme-
noval Jána Vojtaššáka, riaditeľa diecéznej kancelárie a rektora semi-
nára na Spiši, za spišského biskupa. Bol to prvý nešľachtic na spišskom 
biskupskom stolci. Ján Vojtaššák menovanie za spišského biskupa 
prijal. Vo svojom liste z 25. januára 1921 sa poďakoval pápežovi za 
toto vyznačenie a ubezpečil ho o svojej vernosti. 32

Obrad biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťka 
a Mariána Blahu sa konal 13. februára 1921 o 8.00 v piaristickom 
Kostole svätého Ladislava v Nitre.33 Hlavným svätiteľom bol sám 
apoštolský nuncius v Česko-Slovensku Clemente Micara za asistencie 
ďalších dvoch spolusvätiteľov, toho času pomocného královohradec-
kého biskupa Karla Kašpara a pomocného pražského biskupa Anto-
nína Podlahu. Vysviacalo sa podľa veku, čiže Vojtaššák ako najmladší 
z nich bol vysvätený ako posledný. V čase vysviacky mal štyridsaťtri 
rokov. Paralelne s vysviackou sa v troch ďalších kostoloch v Nitre 
konali bohoslužby, na ktorých kázali Ján Kohút, Jozef Buday, ale aj 
Andrej Hlinka. Po skončení biskupskej vysviacky vyšli noví biskupi 
a žehnali zhromaždených na chrámovom priestranstve celou cestou 
cez mesto, až na hrad do katedrály.34 Bola to veľká udalosť. Touto 

31 ABÚ-SP, SB, č. 758/1919; CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej 
činnosti, s. 107.
32 ASV, Archivio Concistoriale, Scepusio, n. 1005/1920; HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky trvám, 
s. 109-110; Biskup Ján Vojtaššák vo svojej autobiografii uvádza chybne dátum menovania za 
biskupa na 16. novembra. Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského (autobiografia), s. 72.
33 Slovenský národný sviatok v Nitre. In Slovenský denník, 1921, roč. 4, č. 35, s. 2; Svěcení 
prvých slovenských biskupů. In Lidové noviny, 1921, roč. 29, č. 78, s. 2; Slovensko slávilo. In 
Slovák, 1921, roč. 3, č. 37, s. 2.
34 Bližšie k slávnosti v Nitre pozri KYSUCKÝ, J.P. [Pöstényi, Ján]. Pamätná kniha vysviacky 
slovenských biskupov. Trnava: SSV, 1921, 112 s; JUDÁK, Viliam. Vysviacka pred 85 rokmi v Nitre 
a ThDr. Karol Kmeťko. In DUDA, Ján (ed.). 85. výročie vysviacky prvých troch slovenských 
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osobitnou vysviackou slovenských biskupov pápež Benedikt XV. pod-
poril osobitosť slovenského národa a návšteva apoštolského nuncia 
v Nitre bola vôbec prvou návštevou zástupcu Svätej stolice na Slo-
vensku.

Biskupským heslom biskupa Jána Vojtaššáka bolo Angelis manda-
vit de te – Svojim anjelom prikázal o Tebe. Seba a celé svoje pôsobe-
nie v úrade biskupa Spišskej diecézy zveril do ochrany svojim anjelom 
strážnym.35 

Osobitnú úctu mal k Eucharistii. Nielenže sa zúčastňoval na sve-
tových eucharistických kongresoch, ale sám organizoval diecézne 
eucharistické kongresy. Podporoval eucharistické spolky a sám bol 
členom Spolku kňazov adorátorov, ktorý na popud sv. Jána Mária 
Vianneya po zázračnom uzdravení na príhovor jeho obľúbenej svätice 
sv. Filomény založil 13. mája 1856 svätý páter Peter Julián Eymard.36 
Biskup Vojtaššák bol známy verejnosti ako muž modlitby, ktorý dlhé 
hodiny strávil na kľačadle pred svätostánkom v studenej biskupskej 
kaplnke.37 Už vo svojom prvom pastierskom liste z 27. februára 1921 
predstavil kňazom eucharistického Krista ako „liek na duchovné rany 
moderného veku“. Počnúc od 1. januára 1923 zaviedol, že každý 
deň v roku bola od 6.00 do 18.00 v jednej farnosti Spišskej diecézy 
celodenná eucharistická poklona, čo sa v Spišskej diecéze zachovalo 
až dodnes.38 

biskupov. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, s. 16-
17; JUDÁK, Viliam. Biskupská vysviacka pred 90 rokmi v Nitre. In Duchovný pastier, 2011, roč. 
92, č. 2, s. 71-72.
35 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského (autobiografia), s. 72.
36 Svätá Filoména: Dcéra svetla. Doľany : ZAEX, 2015, s. 66; ABÚ-SP, Circulares litterae 
dioecesanae, 1922, č. 1, s. 2; FATHER EYMARD. Month of Our Lady of the Blessed Sacrament. 
New York: Sentinel Press, 1903; TESNIERE, Albert. The Priest of the Eucharist. London: 
Burns & Oates, 1881. Ján Vojtaššák vedel o existencii Spolku kňazov adorátorov ešte počias 
seminárskych štúdií. Po prijatí kňazskej vysviacky vstúpil 6. októbra 1901 do Spolku kňazov 
adorátorov so sídlom v Bolzano (nem. Bozen) v južnom Tirolsku. Tu bol zaregistrovaný pod 
číslom 62880.
37 KAPALA, Jozef. Spomienky. Cambridge (Ontario) : Priatelia Dobrej knihy, 1980, s. 52.
38 Circulares litterae dioecesanae, 1922, č. 4, s. 1-2; Circulares litterae dioecesanae, 1922, č. 
5, s. 14; Opravený výkaz ustavičnej poklony prev. Sviatosti vo chrámoch biskupstva spišského. 
Ružomberok : LEV, 1923. Biskup Ján Vojtaššák sa v tejto iniciatíve inšpiroval Ostrihomskou 
arcidiecézou, ktorá zaviedla celodennú eucharistickú poklonu v roku 1910 podľa vzoru diecéz 
v celom katolíckom svete.
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Jána Vojtaššáka v pozícii spišského biskupa charakterizovala pre-
dovšetkým horlivosť v pastoračnej službe Spišskej diecéze, spojená 
s bezvýhradnou vernosťou magistériu Cirkvi a oddanosťou pápežovi 
a s otcovskou starostlivosťou o vedenie a zveľaďovanie miestnej 
spišskej cirkvi. Svoju vernosť dokázal predovšetkým v časoch komu-
nistického režimu, kedy pre vernosť Cirkvi bol označovaný za špióna 
Vatikánu a vlastizradcu.

Dôležitým impulzom pre duchovný rozvoj biskupstva bola prvá 
Diecézna synoda Spišskej diecézy, ktorá sa konala v dňoch 21. – 22. 
júla 1925 a bola prvou svojho druhu v dejinách Katolíckej cirkvi na 
Slovensku v 20. storočí. Jej úlohou bolo zosúladiť predpisy Kódexu 
kánonického práva z roku 1917 s miestnymi pomermi spišskej par-
tikulárnej cirkvi.39 Pri obnove duchovného života v diecéze výdatne 
spolupracoval s rehoľníkmi. Pred jeho biskupskou inštaláciou boli 
na území Spišského biskupstva iba dva kláštory minoritov v Levoči 
a v Spišskom Štvrtku, dva kláštory františkánov observantov v Trstenej 
a v Okoličnom a jeden kláštor milosrdných bratov v Spišskom Pod-
hradí. Ružomberskí a podolínski piaristi, ktorí pôsobili na tamojších 
gymnáziách, pre svoje maďarské vlastenectvo odišli zo Slovenska. Vo 
svojom pláne obnovy sa zameral na usadenie viacerých mužských 
a ženských reholí na území Spišskej diecézy. Uvedomoval si totiž, že 
„diecéza skutočne potrebovala oázy duchovného života a bohatstvo 
rôznych špiritualít slúžiacich na duchovnú obrodu kňazov a laikov.“40

Pri hodnotení prínosu biskupa Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu 
nemožno obísť otázku intelektuálnej formácie diecézy, ktorú zabez-
pečovali predovšetkým tri najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie 
inštitúcie spišského biskupstva, nachádzajúce sa priamo v bezpro-
strednej blízkosti biskupskej kúrie: Kňazský seminár svätého Jána 
Nepomuckého, chlapčenský Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule 
a dievčenský Učiteľský ústav v Levoči. Nimi totiž chcel biskup usku-
točniť potrebnú dôkladnú reformu Spišskej diecézy, založenú na 
komplexnej duchovnej obnove. Ťažiskovým bodom kvalitného a dis-
ciplinovaného kléru mala byť hlboká osobná zbožnosť, dôkladné 
vzdelanie, kritické myslenie, zdravé národné cítenie a predovšetkým 

39 Podobnú diecéznu synodu vykonal prešovský gréckokatolícky biskup Pavol Gojdič v dňoch 
7. – 8. júna 1927 v Prešove, teda o dva roky neskôr. VASIĽ, Cyril. Eparchiálna synoda biskupa 
Gojdiča. In KOLEKTÍV AUTOROV. Diecézna synoda, manuál. Liptovské Matiašovce : [b.v.], 
2006, s. 6.
40 ŠPIRKO, Jozef. Vývoj spišského biskupstva za posledných 25 rokov. In Nová práca, 1946, 
roč. 2, č. 3-4, s. 48.
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vernosť Svätej stolici a cítenie s Katolíckou cirkvou. Kvalitu kňazského 
dorastu zabezpečovali intelektuálne elity slovenského katolicizmu 20. 
storočia ako Ladislav Hanus, Ferko Skyčák, Jozef Špirko, Jozef Ligoš, 
Štefan Barnáš, Ján Jalovecký, Štefan Náhalka, Mikuláš Stanislav a iní. 
Biskup sa usiloval spríjemniť prostredie pre spišských bohoslovcov 
tým, že v roku 1932 sa podujal na kompletnú prestavbu seminára 
finančným nákladom vo výške 3 325 000 korún, ktorá trvala do jesene 
1933. Spišský seminár bol v tej dobe modernou inštitúciou tak svo-
jím vzhľadom ako aj nasmerovaním. Ladislav Hanus charakterizoval 
spišský seminár ako „reformný ideovosťou, kultúrnosťou a celým 
svetonáhľadovým principiálnym programom. Účtoval s konzervatív-
nym historizmom, dištancoval sa radikálne od všetkej sentimentálnej, 
sladkastej gýčovitosti, od všetkej falše, lži, neprávosti“41. Jeho cieľom 
bolo pokračovať v zdravých seminárnych tradíciách, pestovať seri-
óznu zbožnosť, charakternosť a kultúrnu hĺbku i šírku mladých kňazov.

Profil učiteľa, ktorý sa formoval v oboch učiteľských ústavoch 
v Spišskej Kapitule a v Levoči, mal byť založený na sólidnej osob-
nostnej integrálnej formácii učiteľa, ktorý stál na platforme kato-
líckej a národnej. Biskupom ohlásená modernizácia chlapčenského 
Učiteľského ústavu prebehla v rokoch 1929 – 1932, ktorá prešla aj 
novou ideovou reformou, stelesnenou príchodom Jozefa Brandobura 
v roku 1932, ktorý dal učiteľskej akadémii spolu so svojimi pedagógmi 
špičkovú úroveň.42 

Jednou z priorít episkopátu Jána Vojtaššáka bolo cirkevné školstvo, 
ktoré po vzniku Československa musel budovať za neľahkých okol-
ností prakticky od základu. Preto, keď Slovenská národná rada 6. 
septembra 1944 prijala vyhlášku č. 5/1944, ktorou nariadila poš-
tátnenie cirkevného školstva na Slovensku, hoci v Česku tieto školy 
mohli pôsobiť až do roku 1948, vyvolalo to u biskupa Vojtaššáka 
veľké pobúrenie.43 Nariadenie SNR nadobudlo účinnosť o necelý 
týždeň po jej vystúpení z ilegality na území ovládanom partizánmi.44 
Školská otázka bola jedným z hlavných dôvodov prvého konfliktu 
medzi Vavrom Šrobárom a biskupom Vojtaššákom už začiatkom 
roku 1945.45 Potom, čo 25. januára 1945 obsadili Spišské Podhradie 

41 HANUS, Ladislav. Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : LÚČ, 2001, s. 131.

42 HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky trvám, s. 215-219.
43 VNUK, František. Dokumenty o postavení katolíckej Cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 
–1948. Martin : Matica slovenská, 1998, s. 52-89.
44 HLINKA, Anton. Sila slabých, slabosť silných. Trnava : SSV, 1990, s. 16.
45 VNUK, F. Dokumenty o postavení katolíckej Cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 –1948, 
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vojská Červenej armády, 8. februára 1945 nečakane navštívil biskupa 
Vojtaššáka člen predsedníctva SNR Vavro Šrobár, aby zistil jeho postoj 
voči novým udalostiam na Slovensku a uznal SNR ako najvyšší poli-
tický orgán na Slovensku.46 Priebeh stretnutia, v ktorom sa ukázala 
Vojtaššákova nekompromisnosť a nebojácnosť, s akými prezentoval 
svoje postoje voči novým pomerom v štáte i voči nariadeniu SNR 
o zoštátnení cirkevného školstva, prekvapila aj samotného Šrobára. 
Stretnutie neprinieslo očakávaný zmierlivejší postoj biskupa v tejto 
otázke a zmietlo zo stola možnosť akejkoľvek dohody. Ďalší vývoj 
udalostí ukázal, že stretnutie so Šrobárom sa negatívne podpísalo 
už aj na tak neprajný postoj novej štátnej garnitúry voči biskupovi 
Vojtaššákovi a odštartovalo prvú etapu jeho povojnovej perzekú-
cie. Predsedníctvo SNR na svojom zasadnutí 26. februára 1945 sa 
uznieslo uložiť Povereníctvu vnútra za povinnosť vyzvať biskupa Jána 
Vojtaššáka, „aby až do doby, kým sa celá vec nevyjasní, nevykonával 
svoj úrad, ale aby sa vzdialil buď do kláštora alebo na odľahlú faru.“47

Vojtaššák si plne uvedomoval situáciu, v ktorej sa nachádzal. 
V liste adresovanom Spišskej sídelnej kapitule zo 7. marca 1945, 
v ktorom splnomocňoval generálneho vikára Jozefa Tomanócyho 
vedením Spišskej diecézy v prípade zaistenia, napísal: „Z úkazov 
poslednej doby je zjavné, že moja osobná sloboda, nechcem povedať 
život, nebude bezpečná.“48 

Dňa 16. marca 1945 rozhodlo predsedníctvo SNR o násilnej izolá-
cii Vojtaššáka v bývalom letnom sídle spišských biskupov, toho času 
kláštora verbistov v Spišskom Štiavniku. Štátne orgány nariadenie 
vykonali 5.mája 1945 za asistencie katolíckeho kňaza Jozefa Straku, 
ktorému biskup Vojtaššák ihneď oznámil, že ipso facto je exkomuni-
kovaný.49 Internácia vyvolala v radoch kňazov i veriacich pobúrenie 
a proti tomuto postupu protestoval aj sám biskup Vojtaššák. Štátne 

s. 43-44.
46 PETRANSKÝ, Ivan. Na začiatku krížovej cesty. O prvom uväznení biskupa Jána Vojtaššáka. 
In Svedectvo, 2001, roč. 10, č. 2, s. 4-7. Biskup Ján Vojtaššák uvádza deň stretnutia s Vavrom 
Šrobárom už 25. januára 1945. ABÚ-SP, SB, č. 419/1945.
47 PETRANSKÝ, Ivan. Politická perzekúcia biskupa Jána Vojtaššáka 1945 – 1949. In HROMJÁK, 
Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 187.
48 ABÚ-SP, SB, č. 147/1945. Dokument sa však v Archíve Biskupského úradu v Spišskom 
Podhradí nenachádza. Existuje len regest. Časť dokumentu sa nachádza v štúdii PETRANSKÝ, I. 
Politická perzekúcia biskupa Jána Vojtaššáka 1945 – 1949, s. 189.
49 KOREC, Ján Chryzostom. Od Barbarskej noci. Bratislava : LÚČ, 1992, s. 47.
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orgány rozhodli využiť jeho členstvo v Štátnej rade a uplatniť naň 
retribučné nariadenie č. 33/1945 Zb. n. SNR, ktoré sa vzťahovalo na 
potrestanie fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaboran-
tov. Týmto spôsobom chcela štátna moc postaviť Vojtaššáka pred 
mimoriadny retribučný ľudový súd, ustanovený podľa tohto zákona. 
Rozhodlo o tom predsedníctvo Komunistickej strany Slovenska dňa 
13. júla 1945 a už 16. júla 1945 bol Štátnou bezpečnosťou zaistený 
a prevezený do väznice Krajského súdu v Bratislave.50 

Krátko po uväznení polícia vykonala na biskupskom úrade v Spiš-
skom Podhradí domovú prehliadku s odôvodnením, že biskupské 
úrady mali na podnet arcibiskupa Kmeťka organizovať podpisovú 
akciu proti štátu za vrátenie cirkevných škôl. Počas domovej prehli-
adky 24. júla 1945 bolo zhabaných osem spisov týkajúcich sa cirkev-
ného školstva s cieľom vykonštruovať nejaké obvinenie proti bisku-
povi Vojtaššákovi.51 Pri vyhľadávaní dôkazového materiálu ktorý by 
usvedčil biskupa z protištátnej činnosti nečakane objavili obežník z 30. 
mája 1945. V ňom biskup Vojtaššák vyzval klérus, aby bol lojálny novej 
Československej republike, aby sa zdržiaval akéhokoľvek politizovania 
a aby sa venoval výlučne dušpastierskym povinnostiam.52 K ďalšiemu 
vyšetrovaniu biskupa Vojtaššáka nedošlo z dôvodu zhoršenia zdra-
votného stavu, následkom ktorého bol 2. augusta 1945 prevezený 
do Štátnej nemocnice v Bratislave na interné oddelenie, kde bol 
hospitalizovaný až do 8. septembra 1945.53 Biskup Vojtaššák po pre-
pustení z nemocnice bol internovaný v kláštore Dcér Najsvätejšieho 
Spasiteľa v Bratislave. Odtiaľ požiadal o možnosť mesačnej kúpeľnej 
liečby v Piešťanoch, kde sa chcel liečiť na kĺbový reumatizmus, čo 
mu bolo umožnené.

Snaha československej vlády o nadviazanie diplomatických vzťa-
hov so Svätou stolicou značne ovplyvnila ďalší osud spišského biskupa 
Jána Vojtaššáka, rovnako ako aj iné príčiny predovšetkým vnútropo-
litické. Nebolo v záujme ani jednej z politických strán znepriateliť 

50 ŠA Bratislava, ĽS-BK, fasc. Jozef Fundárek, č. 22/1948, skupina III, Disciplinárne spisy, Ján 
Vojtaššák, f. 165; TRSTENSKÝ, V. Fragment z veľkého svedectva o živej viere, s. 69. Nesprávne 
je uvádzaný deň zaistenia Štátnou políciou 18. júl 1945. CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák 
: K jeho verejnej a politickej činnosti, s. 55.
51 ABÚ-SP, SB, č. 721/1945; CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej 
činnosti, s. 55.
52 ABÚ-SP, Diecezánsky obežník biskupstva spišského, 1945, č. 2, s. 9-13.
53 ŠA Bratislava, ĽS-BK, fasc. Jozef Fundárek, č. 22/1948, skupina III, Disciplinárne spisy, Ján 
Vojtaššák, f. 165.
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si katolíkov, ktorých hlasy v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými 
voľbami získavali čoraz viac na váhe. Demokratická i komunistická 
strana museli brať do úvahy, že nie je možné vstupovať do predvo-
lebného boja v situácii, keď by bol jeden z najobľúbenejších biskupov, 
ktorý mal už 68 rokov a vážne zdravotné problémy, uväznený. Po 
absolvovaní kúpeľnej liečby v Piešťanoch začiatkom novembra opäť 
požiadal predsedníctvo SNR o dovolenie na liečbu v kúpeľoch Sivá 
Brada pri Spišskom Podhradí. Dovolenie 24. novembra získal, avšak už 
o štyri dni ho zastihla radostná správa o jeho prepustení na slobodu.54 

Keď v komunistickom puči 28. februára 1948 prevzala moc v Čes-
koslovensku Komunistická strana Československa, začala sa éra 
štyridsaťročnej totalitnej komunistickej diktatúry. Medzi hlavnými 
bodmi cirkevnej politiky novej vládnej garnitúry figurovali: obmed-
ziť činnosť biskupov, izolovať ich od kléru, obmedziť vplyv Vatikánu, 
zaviesť novú schizmatickú Katolícku akciu, zaviesť Úrad pre veci 
cirkevné, ktorý mal vykonávať štátnu kontrolu nad cirkvami, transfor-
movať Katolícku cirkev na cirkev vlasteneckú čiže štátnu a národnú, 
zasahovať do cirkevných ustanovizní a odstraňovať horlivých kňazov.55 
Práve v tomto kontexte, keď Vladimír Clementis vytváral nátlak na 
Svätú stolicu odvolať Vojtaššáka z úradu spišského biskupa, zaznel 
návrh chargé d’affaires Svätej stolice v Československu Raffaela For-
niho, aby pápež povzbudil biskupa Vojtaššáka v období silnejúcich 
útokov voči jeho osobe zaslaním blahoželania pri príležitosti výročia 
jeho biskupskej vysviacky, čo pápež Pius XII. aj urobil. Biskup Vojtaššák 
si toto gesto pápeža veľmi vážil.56

Prvé väznenie biskupa Jána Vojtaššáka, počas ktorého sa v kore-
špondencii podpisoval ako väzeň Krista, vyvolalo vlnu intenzívnej soli-
darity medzi veriacimi, ktorí povzbudzovali biskupa Jána pri znášaní 
utrpenia. Veľkou príležitosťou vyjadriť vďaku a úctu voči biskupovi 
Vojtaššákovi bola oslava 25. výročia jeho biskupskej konsekrácie, 
ktorá zmobilizovala kňazov i veriacich Spišskej diecézy k otvorenej 
podpore. Bola to zároveň akoby posledná verejná rozlúčka s pasti-
erom diecézy. Úlohy zhodnotenia činnosti biskupa počas 25 rokov 
služby sa zhostil generálny vikár Jozef Tomanócy listom Otec Ján 
Vojtaššák 25 rokov biskupom z 1. februára 194657 a spišský historik 

54 PETRANSKÝ, I. Politická perzekúcia biskupa Jána Vojtaššáka 1945 – 1949, s. 194.
55 ŠMÁLIK, Štefan. Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku. Bratislava : Charis, 1996, 
s. 9.
56 CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti, s. 57.
57 TOMANÓCY, J. Dvadsaťpäť rokov biskupskej konsekrácie biskupa Jána Vojtaššáka, s. 1-5; 
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Jozef Špirko vo svojom článku Vývoj spišského biskupstva za posled-
ných 25 rokov.58 Katolícke noviny uverejnili 10. februára 1946 článok 
pod názvom Biskup apoštolského srdca, v ktorom autor vyzdvihol 
osobnosť biskupa Vojtaššáka, keď poznamenal, že dĺžkou svojho 
úradu i apoštolskou horlivosťou prevýšil všetkých biskupov Spišskej 
diecézy.59 

Biskup Ján Vojtaššák si 25. výročie svojej biskupskej konsekrácie 
pripomenul osobitným pastierskym listom z 1. februára 1946, v kto-
rom vyjadril potrebu duchovnej obnovy národa a zároveň vďačnosť 
za prijaté milosti počas vykonávania biskupského úradu. Na útoky 
voči jeho osobe zo strany štátnej moci sa vyjadril len implicitne, keď 
v pastierskom liste uviedol: „Naša modlitba proti záškodníkom musí 
vyznieť tak, ako znela z úst samého Spasiteľa na kríži, keď sa modlil 
za svojich posmievačov a hanobiteľov: Otče, odpusť im, lebo nevedia 
čo robia! (Lk 23,34) Alebo ako znela z úst jeho prvého mučeníka sv. 
Štefana: Pane, nepokladaj im to za hriech! (Sk 7, 59)“60 V ten istý 
rok v novembri sa dožil 70 rokov života. Pri tejto príležitosti zakla-
dateľ slovenskej katolíckej moderny a kňaz Spišskej diecézy Janko 
Silan zostavil oslavnú báseň s názvom List, v ktorej pripodobnil Jána 
Vojtaššáka apoštolovi Pavlovi v nebojácnosti, horlivosti a životných 
osudoch a nazval ho „apoštol slovenský, náš svätý“.61 

Jeho neoblomnosť a horlivosť v boji za práva Katolíckej cirkvi na 
Slovensku robila z Vojtaššáka v optike komunistickej moci hlavného 
„špióna Vatikánu“62 a „najtvrdšieho vojaka Vatikánu“ na Sloven-
sku.63 Československá vláda počnúc rokom 1945, pod zdanlivým 
rúškom snahy o tzv. vylepšenie vzťahov s Vatikánom, rafinovane 
vyvíjala nátlak na Svätú stolicu odvolať biskupa Vojtaššáka z úradu 
spišského biskupa. Útoky voči biskupovi Jánovi, ktorý bol korunova-
nou hlavou slovenského katolicizmu, zosilňovali až napokon potom 
čo, 20. júna 1949 boli vymenovaní na biskupské úrady v Spišskom 

TRSTENSKÝ, V. Fragment z veľkého svedectva o živej viere, s. 35-43.
58 ŠPIRKO, Jozef. Vývoj spišského biskupstva za posledných 25 rokov. In Nová práca, 1946, 
roč. 2, č. 3-4, s. 47-48.
59 Biskup apoštolského srdca. In Katolícke noviny, 1946, roč. 61, č. 6, s. 6.
60 TRSTENSKÝ, V. Fragment z veľkého svedectva o živej viere, s. 51.
61 GALAN, Peter (ed.). Mons Sancti Martini. Ružomberok: LEV, 1947, s. 11.
62 VODIČKOVÁ, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. 
Praha: CDK, 2009, s. 198-199.
63 ŠA Bratislava, Štátna prokuratúra v Bratislave, SPt, III/I.-95/50, k. 103; LETZ, Róbert (ed.). 
Boli traja. Bratislava: Zväz protikomunistického odboja, 2001, s. 197.
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Podhradí, Trnave, Banskej Bystrici a Nitre tzv. vládni zmocnenci, 
ktorí zaujali svoje miesta 22. júna 1949, bol 3. júna 1950 biskup Ján 
Vojtaššák izolovaný v biskupskej rezidencii. Vedením úradnej agendy 
biskupskej kancelárie boli poverení generálny vikár Spišskej diecézy 
Jozef Tomanócy a emeritný pomocný spišský biskup Martin Kheb-
erich. Pomocný biskup Štefan Barnáš sa v čase izolácie Vojtaššáka 
nenachádzal v Spišskom Podhradí, preto jeho izolácia sa odložila na 
neskôr.64 

Biskup Vojtaššák sa ocitol ako väzeň vo vlastnom dome. Pod neu-
stálym dozorom príslušníkov Štátnej bezpečnosti bol izolovaný v oso-
bitnej miestnosti. Nesmel vychádzať z izby, ani s nikým komunikovať. 
Jedlo mu prinášala a odnášala kuchárka. Mal dovolenú jednohodi-
novú prechádzku v biskupskej záhrade za prísneho dozoru príslušní-
kov polície, ktorí dohliadali na to, aby s nikým nekomunikoval. Trikrát 
denne mohol navštíviť biskupskú kaplnku. Vládny zmocnenec Jozef 
Gebauer sa po izolácii biskupa stal neobmedzeným pánom v Spišskej 
Kapitule. Vo svojich hláseniach podával správy o biskupovom správaní 
v domácom väzení. Sťažoval sa na to, že biskup Vojtaššák sa snažil 
predlžovať náboženské úkony v biskupskej kaplnke. Preto ho jeho 
doprevádzateľ často zamykal v kaplnke.65

Medzičasom vedenie ÚV KSČ rozhodlo o monsterprocese s tromi 
slovenskými biskupmi Jánom Vojtaššákom, Pavlom Gojdičom 
a Michalom Buzalkom. Politická komisia určila za hlavnú líniu pripra-
vovaného procesu s tzv. vlastizradnými biskupmi, že „bude dokumen-
továno spojení vysoké církevní hierarchie s Vatikánem a nepřátelská 
a rozvratnícká politika Vatikánu vůči Československu a zemím lidových 
demokracií.“66

K zaisteniu biskupa Jána Vojtaššáka došlo v noci v piatok 15. sep-
tembra 1950 akoby symbolicky na slávnosť Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska.67 Akcie zaistenia biskupa sa zúčastnili 
traja neuniformovaní príslušníci ŠtB z Prahy, krajský veliteľ ŠtB z Košíc 
a okresný veliteľ ŠtB v Poprade, ktorí prišli do Spišského Podhradia na 

64 VNUK, František. Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949 – 1951. 
Martin: Matica slovenská, 1999, s. 70-71.
65 SEKERÁŠOVÁ, Viktória. Spomienka na biskupa Jána Vojtaššáka. Jozefína Beňušová rod. 
Sumihorová. In Zákamenčan, 2009, roč. 7, č. 3, s. 17.
66  KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953. Brno: Nakladatelství 

Doplněk, 1993, s. 191-192.
67 VAŠKO, VÁCLAV. NEUMLČENÁ. KRONIKA KATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKOSLOVENSKU PO 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE II. PRAHA: ZVON, 1990, S. 187.
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troch autách. Vylákali ho z biskupskej rezidencie podvodom s odôvod-
nením, aby sa na príkaz Slovenského úradu pre veci cirkevné vydal 
okamžite na cestu do Trenčína na poradu kňazov, kam ho sami privezú 
a hneď dovezú späť. Krátko pred 21.00 hod. vyšlo auto s biskupom 
z areálu Spišskej Kapituly. V sobotu 16. septembra 1950 o 3.00 hod. 
mu jeden z príslušníkov ŠtB oznámil, že je zaistený.68 Do väznice ŠtB 
v Prahe – Ruzyni dorazilo auto 16. septembra o 7.30 hod.69 „Keď ho 
dovliekli do ruzynského žalára, sňali mu putá, odviazali handru z očí. 
„Tady máte naše biskupské insignie.“ Hodili mu na zem ohavnú 
trestaneckú uniformu, neforemné, veličizné, zaplátané spodky, 
košeľu, nemožný kabát, nohavice, ktoré bolo treba ustavične držať 
v rukách, veličizné dreváky, kúsok handričky ako vreckovku a zasa 
s handrou na očiach ho vzali medzi mlynské žarnovy.“70 Pridelené 
mu bolo číslo 6748, pod ktorým bol povinný sa hlásiť počas celého 
obdobia väznenia.

V čase konania príprav na zinscenovaný proces so slovenskými 
biskupmi vo vyšetrovacej väzbe v Prahe-Ruzyni podrobil sa biskup 
Vojtaššák spolu s Buzalkom a Gojdičom výsluchom, založeným na 
psychickom a fyzickom týraní. Úlohou vyšetrovacej väzby bolo spra-
covať biskupov tak, aby vypovedali podľa vopred pripraveného sce-
nára, ktorý preň vypracovali politické kruhy. Ostré výsluchy sa diali 
neľudským a brutálnym spôsobom podľa inštrukcií sovietskych porad-
cov. Úlohou vyšetrovateľských praktík bolo „zabiť ľudskú osobnosť.“ 
Postup pri tzv. „vymývaní mozgu“ (brainwashing) bol založený na 
príprave v dlhej samoväzbe v temnici, kde je ľudská psychika natoľko 
otrasená, že sa u človeka dostavujú halucinácie a väzeň v lucidnejších 
hodinách s obavami myslí na svoje duševné zdravie. Vyšetrovanie, 
založené na obmene techník podmieneného reflexu sovietskeho 
psychológa Ivana Petroviča Pavlova, začínalo až v druhej fáze, kde 
sa striedali dvaja vyšetrovatelia „zlý“ a „láskavý.“ Potom dochádzalo 
k rozdvojeniu väzňovej osobnosti a presadzovala sa ochota vyho-
vieť „láskavému“ vyšetrovateľovi, ktorý sa väzňovi javil ako priateľ. 
Deštrukcia ľudskej osobnosti sa realizovala aj spôsobmi, akými viedli 
väzňov na vyšetrovanie. Často boli privádzaní ako dobytok s vedrom 

68 VNUK, F. Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949 – 1951, s. 40-41.
69 V odbornej historickej literatúre sa niekedy uvádza nesprávny dátum príchodu biskupa 
Jána Vojtaššáka do väznice v Prahe – Ruzyni až 17. septembra 1950. Cfr. LETZ, R. Súdny proces 
s biskupom Jánom Vojtaššákom a spol. v roku 1951, s. 211.
70 MICHALÍK, Valent. Audiatur et altera pars (Nech je vypočutá aj druhá strana). In Svedectvo, 
1997, roč. 8, č. 6, s. 14.
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na hlave, oslepovaní žiarovkami, zaháňaní korbáčmi, do zomdlenia 
boli mlátení, často im pri bitke vylomili zuby, kožu im pálili rozžerave-
ným železom. Po podaní údených rýb im bola odopieraná voda, nási-
lne odopieraný spánok, boli namočení do vane s fekáliami a močom 
tak, že im vyčnievala iba hlava, boli šokovaní elektrinou alebo im 
drvili prirodzenie, ktoré posmešne nazývali „rajský pretlak“. Ničenie 
osobnosti sa vykonávalo aj tým, že nútili väzňov na začiatku výsluchu 
hlásiť sa slovami „Ja, X.Y., zločinec a vyvrheľ, zradca robotníckej triedy 
a hanebný lotor, sa hlásim na vypočúvanie.“71 

Po ukončení takmer štvormesačnej vyšetrovacej väzby v Prahe 
a po odovzdaní obžaloby na Štátny súd v Bratislave dňa 4. januára 
1951 o 6.15 hod. vyrazila z ruzynskej väznice eskorta, do ktorej 
boli zaradení biskupi Vojtaššák, Buzalka a Gojdič, na zinscenovaný 
monster proces. Hlavné súdne pojednávanie s biskupmi sa konalo 
za prísnych bezpečnostných opatrení pred organizovanou verejnos-
ťou v budove Justičného paláca v Bratislave na Záhradníckej ulici. 
Otvoril ho v stredu 10. januára o deviatej hodine ráno predseda 
senátu Štátneho súdu Karel Bedrna. Štátnu prokuratúru zastupoval 
Ján Feješ, ktorý predniesol verejne obžalobu.72 Po dramatických 
udalostiach a silnej mediálnej a politickej kampani napokon rozsudok 
proti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi 
Gojdičovi bol vynesený 15. januára 1951. Ján Vojtaššák bol Štátnym 
súdom v Bratislave rozsudkom č. 2 Ts III-1951, zo dňa 15. januára 
1951, odsúdený za zločin úkladov proti republike, vojenskej zrady, 
velezrady a vyzvedačstva na dvadsaťštyri rokov väzenia, konfiškáciu 
majetku a peňažný trest vo výške 500 000 československých korún.73 

Po vynesení rozsudku 15. januára 1951 odsúdení biskupi ostali na 
samotkách vo väznici Krajského súdu v Bratislave až do 14. februára 
1951. Biskup Vojtaššák nastúpil do najtvrdších väzení vo vtedajšom 
Československu. Iba sám Boh vie, čo si biskup Vojtaššák v týchto 
väzniciach vytrpel. Komunistickí pohlavári zaviazali väzňov prísahou, 
že nikdy prezradia, čo na nich režim vykonával. Iba z útržkovitých 
svedectiev spoluväzňov sa dozvedáme niektoré informácie. Prvou 
väznicou boli Valdice. Na návrh dozorcu Václava na záhrade väznice 
sa oralo pole pluhom, do ktorého sa zapriahlo niekoľko väzňov. Medzi 

71 HEJTL, Vilém – KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí. Toronto: Sixty-Eight Publishers 
Corporation, 1986, s. 151-153.
72 Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi, Gojdičovi. Bratislava: Tatran, 
1951, s. 41.
73 ABÚ-SP, Osobný spis Ján Vojtaššák, ff. 119-126.
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nimi boli často zapriahnutí biskupi Vojtaššák, Buzalka a Gojdič. Pri 
biskupovi Vojtaššákovi bol často zapriahnutý kňaz Karel Schreiber 
a absolvent arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Karel Václav Petřík. 
Retribučný väzeň Kyzivát robil pritom pohoniča, ktorý keď nebil svojim 
bičom zapriahnutých väzňov, tak dozorca bil obuškom pohoniča.74 
Ďalšou väznicou, do ktorej bol premiestnený na výkon trestu bol Leo-
poldov. Podľa svedectva spoluväzňa Josefa Čecha z obce Chrášťany 
pri Chotouni, denne veľmi často chodili dozorcovia do cely, kde bol 
umiestnený Vojtaššák, aby ho provokovali. Po hlasnom zahlásení sa 
dozorcovi nasledovalo psychické a fyzické týranie spišského biskupa. 
Provokovali: Čím ste boli? Biskupom? Keď ste boli biskupom, tak si 
dajte päťdesiat drepov! Keď nevládny ostal ležať na zemi, dozorcovia 
nad ním ručali: Keď veríte v Boha, tak nech Vám pomôže robiť drepy, 
keď vy sám to nevládzete.“75 Autor publikácie o organizovanom násilí 
Vilém Hejtl doplnil svedectvo Josefa Čecha informáciou o tom, že Voj-
taššák bol nútený robiť drepy nahý a často pri vulgárnych poznámkach 
väzenských dozorcov: „Drepuj, čo aj dušu vypľuješ, ty sviňa kurev-
ská.“76 A na inom mieste Čech tvrdil, že pre Vojtaššáka práve toto utr-
penie bolo konečným naplnením života. Na margo znižovania stravy 
a častého tyranizovania biskupa zo strany dozorcov poznamenal: 
„Nik si nevie predstaviť, ako pôsobili tieto zverstvá na nás, veriacich 
i neveriacich, keď do revania dozorcov znel Vojtaššákov hlas: Bože, 
odpusť nám, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“77 Biskup Vojtaš-
šák počas výkonu trestu vo väzenskom ústave v Leopoldove býval 
transportovaný na dlhšiu dobu opäť do väznice v Prahe – Ruzyni, kde 
bol podrobený novým ostrým väzenským vyšetrovaniam.

Z Leopoldova ho na Turíce dňa 29. mája 1955 previezli do väznice 
v Ilave.78 Na Ilavu mal biskup zlé spomienky ešte začiatkom júla 1952, 
keď ho prevážali z Valdíc do Leopoldova a cestou museli prenocovať 
v Ilave. Keď ho zatvárali do cely, strážca väznice sa ho pýtal na meno. 
Keď počul, že je to biskup Vojtaššák, chytil sa za hlavu a vykríkol: 

74 ABÚ-SP, SB, č. 448/2007, Svedectvo bývalého politického väzňa Juraja Fedora z Prešova 
zo dňa 14. marca 2007; Okénko do farnosti, 2013, roč. 23, č. 4, s. 10; HEJTL, V. – KAPLAN, K. 
Zpráva o organizovaném násilí, s. 272.
75 MICHALÍK, Valent. Audiatur et altera pars (Nech je vypočutá aj druhá strana). In Svedectvo, 
1997, roč. 8, č. 6, s. 15.
76 HEJTL, Vilém – KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí, s. 305; GADOUREK, J. The 
Political Control of Czechoslovakia. Leyden 1953, s. 251.
77 TRSTENSKÝ, V. Sila viery, sila pravdy, s. 306.
78 ARKFÚ Oravská Lesná, Korešpondencia s Tomášom Vojtaššákom zo dňa 13. júna 1955.
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„Vojtaššák, tá sviňa? Chlapci, aby ste tomu starému do rána všetky 
vlasy vytrhali!“79 Pre zhoršený zdravotný stav Jána Vojtaššáka požia-
dali jeho príbuzní ešte v roku 1955 o prerušenie výkonu trestu. Avšak 
táto žiadosť bola Krajským súdom v Bratislave zamietnutá. Koncom 
decembra 1955 došlo však k istým ústupkom zo strany komunis-
tického režimu voči Katolíckej cirkvi na Slovensku prostredníctvom 
odvolania strážnych orgánov ŠtB z biskupských úradov. Pod vplyvom 
udalostí v Maďarsku a v Poľsku Štátny úrad pre veci cirkevné vypraco-
val návrh na riešenie postavenia väznených a internovaných biskupov 
v Československu. Dňa 12. júna 1956 bol strážcom väznice vyzvaný, 
aby sa pripravil na odchod. Bez bližšej informácie nastúpil za dohľadu 
orgánov Štátnej bezpečnosti spolu s Michalom Buzalkom do auta, 
pričom boli vyzvaní, aby cestou medzi sebou neprehovorili. Biskupi 
teda nevedeli čo sa s nimi ide robiť a ani kam smerujú. Prevezení 
boli do Prahy. Dňa 14. júna 1956 bol predvolaný spolu s biskupom 
Michalom Buzalkom do kancelárie väznice, kde im bolo prečítané 
rozhodnutie o tom, že zo zdravotných dôvodov sa im trest prerušuje 
na dobu nevyhnutnej potreby a za miesto pobytu bol určený Charitný 
domov v Děčíne. Štátna bezpečnosť od samotného príchodu bisku-
pov Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku do Děčína v júni 1956 pozorne 
sledovala pobyt biskupov v internácii uskutočnením Akcie „Sever“ 
v rokoch 1956–1958. Akcia bola zameraná na sledovanie osôb, ktoré 
navštevovali biskupov.80 V decembri 1956 previezli biskupa Vojtaššáka 
z Děčína do Prahy. Vraj preto, aby zistili aký má názor na vzťah medzi 
štátom a Katolíckou cirkvou.81 Predsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasad-
nutí 8. apríla 1958 prijalo uznesenie, že biskupovi Jánovi Vojtaššákovi sa 
ruší prerušenie vykonávania trestu a bude vzatý opäť do väzby. Zároveň 
nariadilo ministrovi vnútra Barákovi, aby zariadil zatknutie biskupa Voj-
taššáka.82 Večer 11. apríla 1958 o desiatej hodine eskortovali biskupa 
Vojtaššáka do istého poľovníckeho zámku v lese v Paběniciach u Čáslavi 
(okr. Kutná Hora)83, kde boli internovaní od 20. decembra 1957 pražský 
arcibiskup Josef Beran a brnenský biskup Karel Skoupý.84

79 MICHALÍK, Valent. Audiatur et altera pars (Nech je vypočutá aj druhá strana). In Svedectvo, 
1997, roč. 8, č. 6, s. 15; SENČÍK, ŠTEFAN (ED.). SVEDKOVIA. TRNAVA: DOBRÁ KNIHA, 1993, 
S. 341.
80  SLEPČAN, Peter – LETZ, Róbert. Krížom k svetlu. Trnava: Dobrá kniha, 2011, s. 389.
81 TRSTENSKÝ, V. Sila viery, sila pravdy, s. 316.
82 CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti, s. 87.
83 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského (autobiografia), s. 99.
84 VODIČKOVÁ, Stanislava. Biskupský sbor v soukolí moderních dějin. In HROMJÁK, Ľuboslav 
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Dňa 5. mája 1958 prijal Ľudový trestný súd v Prahe uznesenie, 
ktorým zrušil prerušenie trestu Jána Vojtaššáka a nariadil okamžité 
pokračovanie vo výkone trestu s určením pre väznicu Krajskej správy 
ministerstva vnútra v Žiline. Dôvodom jeho opätovného uväznenia, 
ako to bolo v jeho osobnom spise uvedené, bolo obvinenie, že sa mal 
v Děčíne dopustiť novej protištátnej činnosti. Tá sa mala zakladať na 
údajných pokusoch biskupa Vojtaššáka o znovunastolenie Podunajskej 
federálnej monarchie na čele s Ottom von Habsburgom, čo svedčí len 
o absurdnosti obvinenia. Skutočným dôvodom však bolo neuznanie 
štátom dosadeného spišského kapitulného vikára Andreja Scheffera, 
k čomu vyzýval aj kňazov Spišskej diecézy, aby ho ignorovali. V tejto 
činnosti mu napomáhal Viktor Trstenský, ktorého označil Krajský súd 
v Žiline v procese Trstenský a spol. z 20. júla 1958 za vodcu protištátnej 
kňazskej skupiny. Dňa 16. mája bol eskortovaný do Väzenského ústavu 
v Žiline, ako to určil Ľudový trestný súd v Prahe. Tu bol počas pol roka 
vyšetrovacej väzby vypočúvaný v súvislosti s procesom Trstenský a spol. 
Priebeh vyšetrovacej väzby v Žiline nám je doposiaľ neznámy. Vieme 
však, že v Žiline došlo k vážnemu zhoršeniu jeho zdravotného stavu, 
preto bol 21. novembra 1958 prevezený do väzenskej nemocnice v Ilave.

Po prepustení z nemocnice zostal vo väzbe v Ilave. Aj napriek tomu, 
že prezident ČSSR Antonín Novotný udelil v roku 1960 viacerým, aj 
politickým väzňom, amnestie, medzi prepustenými bol 13. mája 1960 
aj Viktor Trstenský, prezidentská amnestia z 9. mája 1960 sa dotkla iba 
jediného zo slovenských biskupov, Štefana Barnáša. Biskup Ján Vojtaššák 
aj napriek vážnemu zdravotnému stavu a vysokému veku, mal vtedy 
už 83 rokov, bol v čase udeľovania prezidentských amnestií dňa 29. 
júna 1960 prevezený opäť do jednej z najtvrdších väzníc, do Valdíc.85 
Tu si od 11. do 21. novembra 1960 odpykal jediný kárny trest - 10 dní 
korekcie zato, že si vo väzenskej knižnici v Ilave zapožičal knihu Zrada 
a pád, ktorá pojednávala o politike prvej Slovenskej republiky, do ktorej 
ceruzkou vpísal 14 poznámok k textu knihy. Na druhý deň 12. novembra 
na protest začal hladovku proti uloženiu trestu korekcie. Kardinál Korec, 
ktorý bol v tom čase väznený vo Valdiciach, na tento Vojtaššákov protest 
poznamenal: „Touto odvahou vzbudil nový rešpekt u všetkých väzňov, 
ba aj u väzniteľov. Pevný 83-ročný starec z Oravy! Biskup! Boží sluha! 

a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 260.
85 HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky trvám, s. 361-363.
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Keď začal vo Valdiciach na protest hladovku, náčelník väznice na neho 
kričal: „Co chcete dosáhnout? Čekáme, až tady chcípnete!“86

Psychický teror musel znášať biskup Vojtaššák vo Valdiciach tým, 
že do cely mu dávali tvrdých kriminálnikov. V československých 
komunistických väzniciach totiž platilo, že ak politického väzňa chceli 
potrestať, dali mu do cely nejakého kriminálnika. Takto dali biskupovi 
Vojtaššákovi povestného psychopata Václava Jandu, odsúdeného pre 
brutálnu vraždu na dživotie, ktorý mu spôsoboval nesmierne útrapy. 
Okrem jeho surového a vulgárneho správania, spojeného s nadáv-
kami a zosmiešňovaním spoluväzňa, nedodržiaval osobnú hygienu 
a málokedy sa umýval. Denne šúľal cigarety a zadymil väzenskú celu 
tak, že sa tam nedalo dýchať. Pľul na steny, dlážku, postele a stôl. 
S takýmto človekom zdieľal biskup Vojtaššák spoločnú celu plných 
sedem týždňov.87 

V čase pobytu vo Valdiciach si pripomínal 40. výročie biskupskej 
konsekrácie slovami Viktora Trstenského: „bez oltára, bez kalicha, 
bez slávnostného ornátu. Oltárom mu bola trápna lavica, kalichom 
väzenské utrpenie, slávnostným rúchom handry vydedenca, asisten-
ciou svorka neľudských šakalov, hudbou vresk, krik bachárov, veliteľov 
a trýzniteľov. Plesalo však nebo, radovala sa zem spravodlivých, že 
kalvárskou obetou Krista sám sa obetoval, aby tak dopĺňal, čo chýbalo 
obeti Kristovej.”88

Od roku 1963 sa medzičasom v rámci Ostpolitiky Svätej stolice začali 
zlepšovať vzťahy s vládami tzv. východného bloku. Na popud Svä-
tej stolice sa medzi ňou a Československom začali vyjednávania 
o vzájomných vzťahoch. Prvé oficiálne stretnutie oboch delegácií 
sa uskutočnilo 6. – 12. septembra 1963 v Ríme. Výsledky rímskych 
dohovorov boli zhrnuté v spoločnom dokumente, ktorý obsahoval 
13 bodov. Tento dokument, základ pre ďalšiu spoluprácu medzi 
Československom a Svätou stolicou, vstúpil do histórie ako rímsky 
protokol. Jednou z hlavných požiadaviek Svätej stolice bolo prepus-
tenie českých a slovenských biskupov na slobodu. Cirkevný odbor 
Ministerstva školstva ČSR navrhol „ústretové“ opatrenia, medzi nimi 
aj prepustenie väznených biskupov Jána Vojtaššáka, Stanislava Zelu 
a Ladislava Hlada. O dva dni neskôr 4. októbra 1963 prezident Anto-
nín Novotný schválil odpustenie zvyšku trestu týmto biskupom pod 
podmienkou, že sa po dobu siedmich rokov nedopustia úmyselného 

86 KOREC, J. CH. Biskup Ján Vojtaššák – muž modlitby, činu a utrpenia (2), s. 4.
87 TRSTENSKÝ, V. Sila viery, sila pravdy, s. 327.
88 TRSTENSKÝ, V. Sila viery, sila pravdy, s. 329.
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trestného činu.89 Výsledky rokovaní však boli viac než skromné. Na 
žiadosť pápeža Pavla VI. boli síce títo traja biskupi prepustení avšak 
nie na slobodu, ale v internácii. Arcibiskup Beran bol nútený odísť 
do exilu, čo možno považovať za úspech Československa, keďže jeho 
post bol nahradený Františkom Tomáškom, ktorý bol v tom čase 
poslušným členom prorežimného Mierového hnutia katolíckeho 
duchovenstva.90 

Ani jeden zo slovenských biskupov si nevytrpel vo väzení tak 
dlho ako on. Biskup Vojtaššák bol prepustený po trinástich rokoch 
väzenia. V tom čase mal už 86 rokov. Biskup Ján Vojtaššák odcestoval 
hneď 4. októbra nočným rýchlikom z Prahy. Zákamenský farár Michal 
Klučár prišiel spolu s biskupovou sestrou Zuzanou Placekovou na 
železničnú stanicu do Čadce, odkiaľ ho osobným autom previezol 
k synovcovi biskupa Tomášovi Vojtaššákovi do Oravskej Lesnej, kde 
chcel prežiť zvyšok života.91 Avšak ani to mu nebolo umožnené, lebo 
kalich utrpenia musel vypiť až do dna. Krátko po jeho príchode sa na 
faru do Oravskej Lesnej dostavil príslušník ŠtB, ktorý mu oznámil, že 
je predvolaný na Povereníctvo školstva a kultúry do Bratislavy, kde sa 
rozhodne o jeho ďalšom pobyte. Dostavil sa tam 10. októbra 1963, 
kde mu v obave zo silného vplyvu na slovenských katolíkov oznámili, 
že jeho pobyt v Oravskej Lesnej a vôbec na Slovensku je nežiaduci 
a prikázali mu urýchlený pobyt v domove dôchodcov v Senohraboch 
pri Prahe. Písomne oznámil správe Charitného ústavu v Senohraboch, 
že tam nastúpi dňa 29. októbra 1963.92 

Do Senohrabov prišiel so svojim synovcom už 28. októbra popo-
ludní. Životné podmienky biskupa Vojtaššáka v Senohraboch pri 
Prahe boli podobné podmienkam ako v Děčíne. Naďalej bol pod 
kontrolou štátnej bezpečnosti, jeho telefonáty boli odpočúvané 
a jeho pošta kontrolovaná. Napriek tomu v tejto izolácii od ľudu, 
pre ktorý obetoval svoj život, riešil otázky cirkevného usporiadania 

89 CASAROLI, Agostino. Trýzeň trpělivosti. Svätý stolec a komunistické země (1963 – 1989). 
Kostelní Vydří: Karmelitánskí nakladatelství, 2001, s. 133-134; HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky 
trvám, s. 369.
90 HRABOVEC Emília. Svätá stolica a Československo 1945-1965. In HRABOVEC, Emília – 
BRUGNOTTO, Giuliano – JURČAGA, Peter (ed.). Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 
1945-1965 : Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965. Libreria editrice Vaticana : 
Cittá del Vaticano, 2018, s. 306.
91 Privátny archív Ľuboslava Hromjáka, Osobné svedectvo kňaza Michala Klučára zo 4. 
novembra 2008.
92 CHALUPECKÝ, I. Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti, s. 91.
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diecéz na Slovensku a živo sa zaujímal o zavedenie slovenského jazyka 
do liturgie. Aj napriek násilným pokusom štátnej moci o vnútorné 
zlomenie jeho pevného charakteru ako predseda zboru slovenských 
ordinárov 7. januára 1964 zostavil návrh na protest voči zásahom 
štátnej moci do vnútorného diania Katolíckej cirkvi na Slovensku 
cestou otvoreného tzv. Pamätného spisu /memoranda/ katolíkov 
ČSSR pánu prezidentovi ČSSR [Antonínovi Novotnému].93

Okrem zásadných reorganizačných opatrení spojených s pre-
miestnením sídla Spišskej diecézy do Ružomberka, medzi hlavné 
témy týkajúce sa otázky správy Spišskej diecézy, rezonujúce v jeho 
rozhovoroch a listoch zo Senohrabov, bola kritika cirkevných pomerov 
v Spišskej diecéze, predovšetkým neoprávnenosť vedenia diecézy 
spišským kapitulným vikárom Schefferom. Iste, práve rozdelenie 
kňazov na vlasteneckých a reakčných, spôsobené komunistickou 
garnitúrou, viedli biskupa Jána Vojtaššáka k napísaniu svojho posled-
ného pastierskeho listu zo 7. septembra 1964, adresovanému kňazom 
Spišskej diecézy, hodný tak veľkého mena akým je biskup Vojtaššák. 
Tento počin bol pre väčšinu kňazov jasným signálom, že napriek jeho 
izolácii v Senohraboch, ktoré nazýval pobytom vo vyhnanstve, sa 
správal a cítil naďalej ako jediný správca Spišskej diecézy. Je to dôkaz 
jeho mimoriadnej a doslovne hrdinskej lásky k Bohu a Cirkvi. Za tento 
pastiersky list sa totiž opäť mohol dostať späť do väzenia, čo bol na 
základe správy agenta ŠtB aj ochotný nanovo podstúpiť pre jednotu 
Cirkvi a verné zachovanie jej náuky. Záver tohto listu bol apelom 
na jednotu: Bez Kristovej vzájomnej bratskej lásky, milí synovia, ste 
ako suché kosti, porozmetané v tomto slzavom údolí… Milí synovia 
v Kristu! Možno, že je toto posledná moja príležitosť prehovoriť 
k a prihovoriť sa k vám. Kladiem vám na srdce: Buďte jednotní. Radím 
vám, aby ste sa čím častejšie s Pánom Ježišom modlili.“94

Podľa kroniky Charitného domova v Senohraboch sa 31. júla 
1965 biskup Ján Vojtaššák necítil dobre, na čo upozornil rehoľné 
sestry, ktoré ihneď zavolali lekára. Ten im odporučil hospitalizáciu do 
nemocnice v Řičanech. Umiestnený bol na interné oddelenie. Ešte 4. 
augusta 1965 ho rehoľné sestry navštívili, našli ho v dobrom stave, 
a preto sa vrátili domov s potešením, že sa biskup do Senohrabov 
čoskoro vráti. Večer však dostali telefonický odkaz, že zomrel o 16.46 

93 ARKFÚ Oravská Lesná, Sprievodný list k Pamätnému spisu katolíkov ČSSR pánu prezidentovi 
ČSSR zo 7. januára 1964.
94 TRSTENSKÝ, V. Fragment z veľkého svedectva o živej viere, s. 72-75.
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hod. na srdcový infarkt.95 Zomrel 4. augusta 1965 v 88. roku života, 
64. roku kňazstva a v 44. roku biskupskej služby.96

Štátna cenzúra v Československu nedovolila publikovať žiadne správy 
o jeho smrti. Stručnú správu o pohrebe v rozsahu troch riadkov v rubrike 
Naša Kronika, až týždeň po pohrebe 15. augusta 1965, stroho a nená-
padne uverejnili iba Katolícke noviny.97 Pohrebné obrady spojené so 
zádušnou svätou omšou sa konali v napätej atmosfére v sobotu 7. augu-
sta 1965 o 14.00 hod. v Zákamennom. Spišský kapitulný vikár Andrej 
Scheffer sa pohrebu svojho biskupa nezúčastnil. Pohrebné obrady vyko-
nal trnavský apoštolský administrátor Ambróz Lazík.98 Príkladný život 
tohto Božieho sluhu sa stal vzorom pre kňazov i laikov diecézy a dodával 
im silu vytrvať v znášaní príkorí. Keď sa mu raz jeho synovec Tomáš 
Vojtaššák sťažoval, že tento komunistický režim snáď nikdy neskončí, 
biskup Ján poznamenal: Raz sa musí skončiť. Musíme sa ďalej modliť“.

Povesť svätosti života tohto biskupa sa šírila verejne predovšet-
kým medzi americkými Slovákmi. K začatiu procesu beatifikácie bis-
kupa Jána Vojtaššáka došlo po výzve pápeža Jána Pavla II. dňa 3. júla 
1995 na Mariánskej hore v Levoči počas jeho pastoračnej návštevy 
Slovenska. Už v auguste 1995 spišský biskup František Tondra reago-
val na výzvu pápeža. Pri príležitosti 30. výročia smrti Vojtaššáka vydal 
pastiersky list, v ktorom oznámil o počiatočných prípravách procesu 
beatifikácie biskupa a ustanovil prípravnú komisiu pre blahorečenie. 
Proces Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka naďalej trvá. Veríme, 
že Boh splní raz našu túžbu, aby sme ho mohli uctievať ako blahosla-
veného a neskôr ako svätého.

Jeho príkladný život v boji za práva a slobodu Cirkvi ho vyniesol na 
piedestál ako symbol slovenského katolicizmu a protikomunistického 
boja za slobodu, ktorú si napriek rôznym nátlakom zachoval až do 
konca. Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý vo svojom živote sám 
zakúsil brachiálnu moc komunistického režimu v mene mnohých 
prenasledovaných Slovákov z obdobia komunistickej totality výstižne 
povedal: „Vojtaššák bol na Slovensku pojem. Ja som vedel, kto je biskup 

95 TRSTENSKÝ, V. Sila viery, sila pravdy, s. 391.
96 Archív Rímskokatolíckeho farského úradu Zákamenné (ďalej ARKFÚ Zákamenné), Matrica 
defunctorum ab anno 1948, tomus VII./60/č. 19.
97 Katolícke noviny, 1965, roč. 80, č. 33, 15. august 1965, s. 2.
98 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, 
tomus II, ab M-Z, s. 334-335; ARKFÚ Zákamenné, Matrica defunctorum ab anno 1948, tomus 
VII./60/č. 19. V matrike zosnulých je podpísaných iba 95 kňazov pochádzajúcich prevažne zo 
Spišskej diecézy.
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Vojtaššák. V ňom vidíme predstaviteľa všetkých prenasledovaných 
ateizmom, všetkých prenasledovaných otcov, matky, rehoľné 
sestričky. Všetkých, ktorí trpeli za neľudského ateistického života.“99 

Použitá literatúra a pramene:
Pramene:
Archív Biskupského úradu v Spišskom Podhradí:
Circulares litterae dioecesanae, 1921, č. 2, Pastiersky list biskupa Jána

Vojtaššáka kňazom Spišskej diecézy z 27. februára 1921.
Circulares litterae dioecesanae, 1922, č. 1, s. 2.
Circulares litterae dioecesanae, 1922, č. 4, s. 1-2; Circulares litterae

dioecesanae, 1922, č. 5.
Diecezánsky obežník biskupstva spišského, 1945, č. 2, s. 9-13.
Osobný spis Ján Vojtaššák
Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis

ab anno 1848, tomus I., ab A-L.
Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis

ab anno 1848, tomus II, ab M-Z.

Spišské biskupstvo
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu Oravská Lesná:
Korešpondencia s Tomášom Vojtaššákom zo dňa 13. júna 1955.
Sprievodný list k Pamätnému spisu katolíkov ČSSR

pánu prezidentovi ČSSR zo 7. januára 1964.
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu Zákamenné:
Matrica defunctorum ab anno 1948, tomus VII
Štátny archív Bratislava:
Ľudové súdy Bratislavského kraja, fasc. Jozef Fundárek, skupina III,

Disciplinárne spisy, Ján Vojtaššák.
Použitá literatúra:
Biskup apoštolského srdca. In Katolícke noviny, 1946, roč. 61, č. 6, s. 6.
CASAROLI, Agostino. Trýzeň trpělivosti. Svätý stolec a komunistické

země (1963 – 1989). Kostelní Vydří : Karmelitánskí nakladatelství, 
2001.

GALAN, Peter (ed.). Mons Sancti Martini. Ružomberok : LEV, 1947.
GREČO, Martin. Martinská deklarácia. Turčiansky Sv. Martin :

Neografia, 1947.
HANUS, Ladislav. Sme hrdí na biskupa Vojtaššáka. In Domov, 1990,

99 KOREC, Ján Chryzostom. Biskup Ján Vojtaššák – muž modlitby, činu a utrpenia (3). In 
Katolícke noviny, 2000, roč. 115, č. 38, s. 4.

NAŠE TÉMA



ČÍSLO 1-4/2019 117

roč. 1, č. 2, s. 1.
HANUS, Ladislav. Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : LÚČ, 2001.
HEJTL, Vilém – KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí.

Toronto : Sixty-Eight Publishers Corporation, 1986.
HLINKA, Anton. Sila slabých, slabosť silných. Trnava : SSV, 1990.
HRABOVEC, Emília – BRUGNOTTO, Giuliano – JURČAGA, Peter (ed.).

Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965: Umlčaná 
cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965. Libreria editrice Vaticana: 
Cittá del Vaticano, 2018.

HROMJÁK, Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť biskupa
Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2012.

HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám: Životopis spišského
biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2015.

HRONSKÝ, Marián – PEKNÍK, Miroslav. Martinská deklarácia.
Bratislava: VEDA, 2008.

HRONSKÝ, Marián. Slovensko pri zrode Československa.
Bratislava: Pravda, 1987.

HUBA, Peter (ed.). Veličná 1272-1997. Veličná: Peter Huba, 1997.
CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák: K jeho verejnej a politickej

činnosti. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009.
JANŠÁK, Štefan. Vstup Slovákov medzi slobodné národy. Bratislava:

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006.
JUDÁK, Viliam. Biskupská vysviacka pred 90 rokmi v Nitre.

In Duchovný pastier, 2011, roč. 92, č. 2, s. 71-72.
KAPALA, Jozef. Spomienky. Cambridge (Ontario): Priatelia

Dobrej knihy, 1980.
KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953.

Brno : Nakladatelství Doplněk, 1993.
Katolícke noviny, 1965, roč. 80, č. 33, 15. august 1965, s. 2.
KOREC, Ján Chryzostom. Biskup Ján Vojtaššák – muž modlitby, činu

a utrpenia (3). In Katolícke noviny, 2000, roč. 115, č. 38, s. 4.
KOREC, Ján Chryzostom. Od Barbarskej noci. Bratislava : LÚČ, 1992.
KYSUCKÝ, J.P. [Pöstényi, Ján]. Pamätná kniha vysviacky slovenských

biskupov. Trnava : SSV, 1921, 112 s; DUDA, Ján (ed.). 85. výročie 
vysviacky prvých troch slovenských biskupov. Ružomberok : Peda-
gogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006.

LETZ, Róbert – JURČAGA, Peter (ed.). Ján Vojtaššák : Biskup v dejinách
20. storočia. Bratislava : PostScriptum, 2018.

LETZ, Róbert (ed.). Boli traja. Bratislava: Zväz protikomunistického

CÍRKEVNÍ OSOBNOSTI ČSR 



118 DIALOG EVROPA XXI

odboja, 2001.
MAŤUGOVÁ, Soňa – KURJAKOVÁ, Eva – TRNKA, Róbert. Zákamenné.

Zákamenné : Obec Zákamenné, 2005.
MICHALÍK, Valent. Audiatur et altera pars (Nech je vypočutá aj druhá

strana). In Svedectvo, 1997, roč. 8, č. 6, s. 14-15.
Opravený výkaz ustavičnej poklony prev. Sviatosti vo chrámoch

biskupstva spišského. Ružomberok : LEV, 1923.
PETRANSKÝ, Ivan. Na začiatku krížovej cesty. O prvom uväznení

biskupa Jána Vojtaššáka. In Svedectvo, 2001, roč. 10, č. 2, s. 4-7.
PETRANSKÝ, Ivan. Politická perzekúcia biskupa Jána Vojtaššáka

1945–1949. In HROMJÁK, Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť 
biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 186-205.

Proces proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi,
Gojdičovi. Bratislava : Tatran, 1951.

SEKERÁŠOVÁ, Viktória. Spomienka na biskupa Jána Vojtaššáka.
Jozefína Beňušová rod. Sumihorová. In Zákamenčan, 2009, roč. 
7, č. 3, s. 17.

SENČÍK, Štefan (ed.). Svedkovia. Trnava : Dobrá kniha, 1993.
SLEPČAN, Peter – LETZ, Róbert. Krížom k svetlu. Trnava : Dobrá kniha,

2011.
Svätá Filoména : Dcéra svetla. Doľany : ZAEX, 2015.
ŠMÁLIK, Štefan. Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.

Bratislava : Charis, 1996.
ŠPIRKO, Jozef. Vývoj spišského biskupstva za posledných 25 rokov.

In Nová práca, 1946, roč. 2, č. 3-4, s. 47-48.
TATRANSKÝ, Vincent [TRSTENSKÝ, Viktor]. Biskup Ján Vojtaššák,

mučeník Cirkvi a národa. Cleveland (Ohio) : Slovenský ústav, 1977.
TOMANÓCY, Jozef. Dvadsaťpäť rokov biskupskej konsekrácie biskupa

Jána Vojtaššáka, s. 1-5.
TRÁVNICKÝ, J. S. [SIVÁK, Jozef]. Rozpomienka na Jána Vojtaššáka.

In Slovák, 1920, roč. 2, č. 266, s. 2-3.
TRSTENSKÝ, Viktor. Fragment z veľkého svedectva o živej viere.

Námestovo : Tlačiareň Kubík, 1999.
TRSTENSKÝ, Viktor. Sila viery, sila pravdy. Bratislava : Senefeld-R, 1990.
VAŠKO, Václav. Neumlčená. Kronika Katolické církve v Československu

po Druhé světové válce II. Praha : Zvon, 1990.
VNUK, František. Dokumenty o postavení katolíckej Cirkvi

na Slovensku v rokoch 1945 –1948. Martin : Matica slovenská, 
1998.

VNUK, František. Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch

NAŠE TÉMA



ČÍSLO 1-4/2019 119

1949 – 1951. Martin : Matica slovenská, 1999.
VODIČKOVÁ, Stanislava. Biskupský sbor v soukolí moderních dějin.

In HROMJÁK, Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána 
Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára bis-
kupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 251-263.

VODIČKOVÁ, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce. Životopis
Josefa kardinála Berana. Praha : CDK, 2009.

VOJTAŠŠÁK, Ján [J.]. Oravská Bazilika. In Svätá Rodina, 1910, roč.
3, č. 9, s. 276-278.

VOJTAŠŠÁK, Ján. Kvôli pravde. In Slovák, 8. máj 1937, s. 1.
VOJTAŠŠÁK, Ján. Potešenie zarmútených. In Svätá Rodina, 1915,

roč. 8, č. 2, s. 56.
VOJTAŠŠÁK, Ján. Vojna – bič Boží. In Svätá Rodina, 1914, roč. 7,

č. 10, s. 314.
Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského. Toronto : Zahraničná

Matica slovenská, 1994.

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD (1976), 
historik, znalec sakrálneho umenia, kňaz 
Spišskej diecézy Venuje sa cirkevným 
dejinám so zameraním na výskum slo-
venských cirkevných a národných dejín 
XX. storočia vo Vatikánskom tajnom 
archíve. Základnú teológiu vyštudoval na 
TI CMBF UK v Spišskom Podhradí, licen-
ciát (2004) a doktorát (2007) z cirkevných 
dejín získal na Pápežskej Gregoriánskej 
univerzite v Ríme. V roku 2004 získal aj 
diplom z archivistiky na Vatikánskej škole 
archivistiky, paleografie a diplomatiky. 
V súčasnosti pôsobí ako odborný asis-
tent na Katedre filozofie a histórie Teo-
logického inštitútu v Spišskom Podhradí 
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.

CÍRKEVNÍ OSOBNOSTI ČSR 



120 DIALOG EVROPA XXI

Pastorace v postmoderní společnosti 
Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

Referát byl přednesen na VII. bioetické konferenci 
v Olomouci 21. 10. 2006.

Pastoraci v širším slova smyslu můžeme charakterizovat jako účast 
na milosrdné lásce Ježíše Krista. Při tomto pohledu je to činnost, 
která je v podstatě adresována všem lidem, protože vykupitelské 
dílo Kristovo je určeno ve prospěch všech generací po celém světě. 
Z tohoto pohledu také vyplývá, že se tato pastorace může realizovat 
všude ve světě, kde jsou přítomni křesťané. Na rozdíl od pastorace 
ve striktním slova smyslu, kterou je pastýřská služba ordinovaných 
služebníků, je tato pastorace v širokém slova smyslu realizovatelná 
všemi, kdo mají na Kristově lásce podíl. V této úvaze budeme jednat 
jenom o pastoraci v širším slova smyslu, nikoliv o pastýřské službě ve 
striktním slova smyslu. Tuto pastoraci v širším slova smyslu potom 
konkretizujeme pro oblast pastorační péče o nemocné. Právě tato 
oblast se dnes na jedné straně poněkud otevírá i v prostoru mimo 
výslovný náboženský život a na druhé straně je mnohdy pastorační 
péče o nemocné v obecném povědomí redukována jen na svátostnou 
péči církve o ty, kteří s církví výslovně komunikují.

Pokušení křesťanů

Dobře formovaní křesťané v zásadě z věrouky vědí, jak jsou věci 
víry správně, z morálky vědí, jak se má správně žít, z liturgiky a cír-
kevního práva, jak správně Boha oslavovat. Tyto vědomosti, nepo-
chybně užitečné a správné, mohou křesťana stavět do pozice určité 
nadřazenosti nad ostatními, kteří tyto znalosti nemají. V návaznosti 
na to potom pastoraci mohou chápat jako „techniku“, jak do vědomí 
i životní praxe člověka vpravit správné obsahy a jak ho tedy přivést 
k žádoucímu jednání. Takovýto postoj se může podobat více názorům 
a praxi farizeů a zákoníků, kteří Ježíšův postoj nechápali, než postojům 
a praxi Ježíše Krista, jak je lze vnímat z evangelií. Ježíšova milosrdná 
láska se především skláněla k lidem potřebným. Její projevy byly 
darem a také demonstrací Božího království, které v Ježíši přicházelo. 
Cílem projevování této lásky bylo zvěstovat Boží království a ujímat 
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se konkrétních potřebných lidí v jejich nouzi i bezradnosti, nikoliv 
budování společnosti „zasvěcenců“ jako v gnózi či náboženských 
odborníků a specialistů, jakými byli zákoníci.

Předpoklady pastorace

Ze sociologického hlediska se nám může zdát, že oblast pastorace 
a její šance jsou poměrně malé. Počet lidí, kteří se v naší zemi hlásí ke 
křesťanství je menší než 50% obyvatelstva a počet lidí, kteří skutečně 
v církvi a s církví komunikují je sice v jednotlivých oblastech velmi 
rozdílný, ale v průměru je ještě podstatně menší. O významu pasto-
račního působení církve nemají občané České republiky valné mínění 
a kladná očekávání nejsou vůči církvím a jejich působení nijak veliká. 
Z takovéhoto, v podstatě sociologického, pohledu se zdá, že pasto-
rační působení církve v naší zemi nemá u velké části obyvatelstva ani 
velké šance, ani velký význam. Z teologického hlediska se věc jeví 
jinak. Bůh chce spásu všech a Ježíšova vykupitelská oběť je skutečně 
přinesena ve prospěch všech lidí ve všech epochách. Do interakce 
mezi člověkem a Bohem většinou nevidíme. Proto také nemůžeme 
přesně poznat a pochopit, co který člověk od Boha očekává, co sku-
tečně přijímá a jak to zužitkuje. Z životní zkušenosti ovšem vyplývá, 
že prakticky každý člověk chce být milován, chce žít šťastně a chce 
dosáhnout nějakého trvalého cíle. Když se tedy v těchto souvislos-
tech ptáme, zda je účast na milosrdné lásce Ježíše Krista současnými 
lidmi žádaná, můžeme odpovědět, že jen některými explicitně, ale 
mnohými, ne-li všemi, implicitně – je v podstatě žádán její obsah, 
totiž vysvobození ze zmaru smyslu i trvání lidského života.

Charakteristika společnosti

V globálním pohledu můžeme označit oblast Evropy jako svět 
postmoderní, pluralitní a multikulturní. Lokálně, v naší zemi, 
jde o posttotalitní společnost, která do jisté míry stále hledá svou 
identitu. Charakteristiky jako kapitalistická společnost, demokratická 
či ateistická společnost, vystihují sice některé rysy společnosti v naší 
zemi, ale nevystihují její celkovou a převažující charakteristiku. Ta je 
velmi pestrá. Pokud bychom se chtěli přesto pokusit o nějaký sou-
hrn, můžeme říci, že naše země je historicky součástí tzv. západní 
Evropy, ekonomicky, myšlenkově a kulturně součástí celé Evropy. 
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Tyto charakteristiky nezastírají, že díky naší nedávné i dávnější historii 
máme určitá specifika, která se projevují i v oblasti náboženství. Ozna-
čení společnosti jako „posttotalitní“ neznamená, že se lze na totalitu 
stále vymlouvat. Platí ale také, že obě totality (nacionálně-socialistic-
kou a komunistickou) nelze z nedávné historie jednoduše „vymazat“.

Spirituální charakteristiky

Každého člověka, a tedy i obyvatele naší země je třeba vidět jako 
bytost s náboženskou potencialitou. Spirituální oblast je třeba před-
pokládat u každého člověka a spirituální potřeby jsou, vedle potřeb 
biologických, psychologických a sociálních, moderní medicínou běžně 
uznávané. Spirituální složka lidského života ovšem neimplikuje přímo 
příslušnost k té které církvi. K našim národním charakteristikám patří 
nechuť k „organizovanému náboženství“, předsudky vůči církvi (od 
Jiráska po socialistickou školu), mnohdy náboženský analfabetismus 
(což není ateismus), a „plachá zbožnost“, jak ji charakterizuje Tomáš 
Halík. Přes všechny tyto charakteristiky lze konstatovat, že v zátěžo-
vých a mezních situacích jsou i u nás lidé otevřenější ke spirituálním 
tématům, než v běžném životě. Strach z neznámé oblasti náboženství 
ovšem u mnohých zůstává a neznalost adekvátního „slovníku“ často 
brání jak verbalizaci toho, co dotyčný prožívá, tak komunikaci ve 
spirituální oblasti obecně. Důrazně je třeba připomenout, že určitá 
otevřenost vůči spirituálním tématům není totéž, co ochota akcep-
tovat identifikaci s církví a život v ní.

Nemoc

Vážná nemoc člověka trvale zatěžuje, omezuje jeho možnosti 
v osobním i společenském životě a klade mu řadu otázek. Tyto otázky 
se netýkají jenom přítomnosti (jaký smysl má to, co prožívám), ale 
týkají se také minulosti i budoucnosti. V některých ohledech nemoc 
a bolest člověka zcitlivuje. Je vnímavějším k sociálním vazbám 
a k jejich kvalitě, citlivěji reaguje na postoje okolí. V jiných ohledech 
bolest člověka znecitlivuje – řada starostí nebo otázek se mu jeví jako 
zbytečná. Nemoc a bolest zaplňují horizont vnímání a prožívání, a to 
někdy tak, že v něm téměř nezbývá místo na jiná témata.

V situaci nemoci, provázené bolestí a nejistotami, se hlásí s různou 
intenzitou rozličné oblasti vnímání a jednání člověka: oblast tělesná, 

NAŠE TÉMA



ČÍSLO 1-4/2019 123

sociální, psychická, spirituální, dějinná a u některých osob výslovně 
náboženská. Spirituální oblastí zde míníme poměrně široké a ne zcela 
přesně ohraničené pole vnitřního světa a vnějších vztahů člověka. Jde 
o záležitosti velmi osobní, o nejhlubší jistoty, otázky bytí, o vztahy, 
které jsou pro dotyčného velmi důležité, o smysl a náplň života a také 
samozřejmě (ne u všech) o témata výslovně náboženské povahy.

Náboženská oblast v životě člověka představuje konkrétnější sku-
tečnost, než je obecná charakteristika jeho spirituality. Ve výslovně 
náboženské oblasti hraje v naší kultuře zpravidla zásadní roli Bůh 
a vztah k němu. Tato náboženská oblast může znamenat v situ-
aci bolesti a nemoci v některých případech zátěž, v jiných pomoc. 
S určitým zjednodušením můžeme říci, že zátěží bývá náboženská 
oblast tehdy, jestliže v ní nemocný vidí Boha jako nesrozumitelného, 
trestajícího, záludného, jako toho, kdo vyžaduje věci nemožné, kdo 
opouští v bolesti nebo kdo jako univerzální pomocník v očích nemoc-
ného selhal. Může potom dojít až k úplnému krachu vnitřní struktury 
víry, která se promění ve výčitky nebo okázalou lhostejnost. Naopak 
náboženská oblast může být velkou pomocí tam, kde je náboženství 
hermeneutickým klíčem k chápání života, kdy pomáhá k nalézání 
jeho smyslu. Jestliže je Bůh viděn jako Bůh blízký, trvá-li i v nemoci 
jistota nepřerušeného vztahu s ním, schopnost modlitby a výhled až 
za hranici smrti, je náboženství pro člověka oporou. Nemalou pomocí 
mohou být také spolehlivé vztahy se souvěrci.

Spirituální pomoc zdravotníků

Chce-li někdo pomáhat ve spirituální oblasti, nemusí být vybaven 
speciálními náboženskými znalostmi, ale musí mít především bezpod-
mínečnou úctu k vnitřnímu světu nemocného, přiměřenou empatii, 
ochotu naslouchat i tam, kde nerozumí, důvěru vůči nemocnému 
i vůči jeho vnitřnímu vývoji.

Zdravotníci – profesionálové, kteří nemocného léčí a ošetřují, jsou 
v několikerém ohni. Jednak v profesionálním: ze své profese mají 
rozumět organismu člověka a snažit se o jeho co nejlepší funkci. Dnes 
k tomu ještě přistupuje nezvyklé ekonomické hledisko, ovlivňující 
léčbu, bez jehož sledování se nelze obejít. Dále jsou vystaveni oče-
káváním, zklamáním, nadějím i agresím nemocného, ale často nejen 
jeho. Jsou vystavení i očekáváním, nadějím, zklamáním a agresím 
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příbuzných nemocného. A konečně jsou stavěni, jako každý jiný 
člověk, před otázky vlastního života a smrti, které se týkají každého 
a které situace nemocného mohou až neúprosně připomínat. Mají 
ovšem možnost „profesionálního úniku“ před nikoli medicínskými, ale 
naléhavými existenciálními otázkami nemocného i jeho okolí právě do 
oblasti medicíny. Je to ostatně jejich úkol, obstát především v medi-
cínské oblasti, ale může se stát, že dnes všeobecně deklarované 
potřeby nemocného, totiž biologické, psychologické, sociální a spiri-
tuální, budou v oblasti spirituální jen zčásti naplněny nebo vůbec ne.

Jistě není možné ani žádoucí dělat z lékařů a sester psychotera-
peuty, sociální pracovnice či duchovní – amatéry. Je však užitečné 
vnímat, jaké existenciální a spirituální otázky a potřeby nemocný 
může mít či má, chápat je, počítat s tím, že mají být naplněny. Proto 
se dnes považuje za nutné, aby zdravotníci chápali i oblast existen-
ciálních a duchovních potřeb pacienta, které se vyskytují prakticky 
u každého člověka. Život nelze trvale redukovat jen na každodenní 
banálnosti. V podstatě každý člověk hledá či zná hloubky svých jistot, 
svého bytí a také to, co jeho život nějakým způsobem přesahuje. Pro 
někoho jsou tyto hlubiny spíš „něčím“ (hlubiny duše, osud), pro jiné 
jsou místem k setkání s „někým“ (s tím, koho tuší, ale neumí nazvat, 
s Bohem). Zvlášť v situaci bolesti, těžkostí nebo blízkosti smrti jsou 
tyto hloubky více či méně odkrývány. Zaměstnávají myšlení člověka, 
a proto nemají být pomíjeny nebo dokonce popírány. Jinou otázkou 
je, do jaké míry je ten který člověk schopen o nich mluvit a s kým je 
o nich schopen mluvit.

Potřeby a úkoly nemocného

Co tedy těžce nemocný potřebuje kromě léčení a odborného ošet-
řování, které lékař i ostatní zdravotníci jistě a právem vidí jako prvo-
řadý úkol? Potřebuje především ty, kteří mu rozumějí, přijímají jeho 
stavy naděje i beznaděje, radosti i úzkosti, kteří ho v nich doprovázejí. 
Potřebuje mnohdy vymanění z izolace, do které ho nemoc přivedla. 
Zde zpravidla nemůže a nemá ošetřující personál hrát roli těch, kdo 
tyto potřeby naplňují, ale může tyto potřeby uznat za stejně opráv-
něné, jako potřebu tišit bolest či postarat se o jiné biologické potřeby 
nemocného. Od uznání vedou potom další kroky k navázání kon-
taktů s těmi, kdo mohou ve spirituální oblasti nemocnému prospět. 
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V každém případě lze říci, že nemocný nepotřebuje jen „něco“, ale 
v prvé řadě „někoho“: chápavého člověka, který mu nebude jeho stav 
vysvětlovat, ale který ho bude v nemoci i v jeho měnících se náladách, 
s nemocí souvisejících, spolehlivě a věrně provázet.

Nemocný člověk ovšem nebývá po celou dobu své – i vážné – 
nemoci zcela bezmocný. Potřebuje sice péči, ale má také sám úkoly, 
které je třeba naplňovat, byť třeba s pomocí druhých. Uveďme je 
v několika bodech, které se pokusí vystihnout aspoň nejpodstatnější 
věci. Nemocný se má zorientovat v situaci, která je pro něho nová 
(prostředí nemocnice, odkázanost na druhé, nemohoucnost, vědomí 
blízkosti smrti). Přijímá mnohdy novou životní roli. Dále má uvést do 
souvislosti dosavadní život s tímto „okleštěným“ nebo pomalu has-
noucím životem, překonat nešťastné „rozpadnutí“ života na dvě části: 
na aktivní, vydávanou za šťastnou, a pasivní (nemoc a umírání), která 
se jeví jako bezcenná nebo velmi ve své ceně okleštěná, a integrovat 
nynější stav do celku života. V neposlední řadě má najít smysl života 
i v nové situaci, a také, zejména v blízkosti smrti, docenit smysl života 
dosud žitého. Mnohdy se musí vyrovnávat se strachy jak o sebe (jak 
zvládne bezmocnost, bolesti, samotnou smrt), tak o bližní (životní 
partner, děti, kdokoliv, kdo je na nemocného nějak odkázán). V zásadě 
každý se v blížícím se konci života potřebuje vyrovnat s bilancí celého 
života, s jeho úspěchy a neúspěchy, vyrovnat se s domnělými nebo 
skutečně utrpěnými křivdami a odpustit. Konečně je třeba se také 
vyrovnat s manky vlastní odpovědnosti vůči těm, za které byl nebo 
je nemocný odpovědný (životní partner, děti, podřízení, „osud“, Bůh) 
a dojít u nich odpuštění.

Pastorační pomoc nemocnému

O těchto i dalších věcech, které jsou důležité, je některý nemocný 
schopen komunikovat, jiný téměř nebo vůbec ne. To ovšem nezna-
mená, že si existenciální a spirituální otázky neklade, že se je nepo-
kouší řešit. Ovšem téměř nikdo, kdo o nich komunikuje, nebude 
o nich komunikovat s každým, ale jen s někým, koho si pro tuto roli 
v podstatě sám vybere.

V souvislostech naší úvahy toto považujeme za primární pasto-
rační činnost: porozumivou komunikaci s nemocným, která reaguje 
na jeho existenciální otázky. Zda se po této cestě dojde k explicitním 
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náboženským otázkám, zda nemocný projeví snahu vrátit se k aktiv-
nímu životu ve své církvi, zda katolík projeví touhu po svátostech, 
to všechno jsou otázky jistě důležité, ke kterým lze také dojít, ale 
kterými většinou nelze začínat. Zásadním požadavkem pro křesťana, 
vyplývajícím z úkolu následovat a realizovat milosrdnou lásku Ježíše 
Krista, je neomezovat tuto lásku jen na své blízké, ale uplatnit ji vůči 
všem, kteří mu jsou nějak svěřeni. Tato láska se neptá v prvé řadě 
po náboženské identitě nemocného ani po plnění příkazů, ale po 
potřebách „raněného u cesty“. A požadavkem, který lze uplatnit 
vůči všem lidem v okolí nemocného je, aby nikdo nezůstal se svými 
existenciálními a spirituálními otázkami osamocen, bez pomoci, bez 
vlídného vnímání a doprovázení na cestě, která může vést k uzdravení 
i ke smrti.

Literatura:
Jan Pavel II.: Pastores dabo vobis. Posynodální apoštolská adhortace 
o výchově kněží v současných podmínkách z 25. března 1992. Český 
překlad Praha: Zvon, 1993.
Pištora, L.: Občan a jeho vztah k náboženství či víře v údajích sčítání 
lidu. Teologie & společnost I.(IX.) 5, 2003, s. 33-36.
Petrusek, M.: Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické naklada-
telství, 2006.
Opatrný, A.: Malá příručka pastorační péče o nemocné. Praha: Pas-
torační středisko, 2003.

Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 
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Potřeba účinné péče o zdraví 
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

Referát byl přednesen na XIV. bioetické konferenci 
v Olomouci 26. 10. 2013.

Když nás něco bolí, obvykle hledáme pomoc ve zdravotnickém 
zařízení s nadějí, že nám lékaři a zdravotní sestry pomohou. Zdra-
votnictví je však jen jednou z determinant zdraví lidí a mnoho studií 
dokládá, že ne tou nejdůležitější. Podstatné je, v jakém životním pro-
středí lidé žijí, jaký životní způsob si osvojili, popřípadě jaký životní styl 
si mohou dovolit. V neposlední řadě je důležitý biologický, a zejména 
genetický základ každého jedince.

Odvěká lidská zkušenost dokládá, že hlavní determinantou zdraví 
jsou lidé, jejich sny i reálné cíle, jejich každodenní aktivita, svébytnost 
a vědomí vlastní důstojnosti, ochota pomoci i schopnost spolupráce. 
Důležité jsou i hodnoty lidí, tedy to, čemu dávají přednost, čeho si 
váží, co jsou ochotni rozvíjet a chránit.

V materiálech Světové zdravotnické organizace se správně připo-
míná, že zdraví nevzniká v nemocnicích. Tam se jen s velkým úsilím 
a se značnými náklady napravuje to, co se už pokazilo. Zdraví vzniká 
v rodinách, ve školách a na pracovištích. Všude tam, kde se lidé rodí, 
žijí, pracují i odpočívají, trápí se i radují a stárnou. A proto právě tam 
je žádoucí věnovat udržení a rozvoji zdraví mnohem větší pozornost 
i úsilí než dosud.

V zemích západní a severní Evropy začala zhruba od 60. let minu-
lého století nabývat na významu zdravotní výchova ve všech jejích 
složkách, a to edukace pacientů, varování před zdravotními riziky 
i výchova ke zdraví. Na příznivé ovlivnění zdraví však nestačí jen zdra-
votní výchova. Proto zhruba v 80. letech minulého století byl připra-
ven koncept nazvaný „health promotion“, tedy podpora zdraví, jehož 
záměrem bylo využít všech možností a metod ke zlepšení zdraví lidí.

Jde o posilování, ochranu a rozvoj zdraví ve všech oblastech spo-
lečenské i individuální aktivity. Důležitým záměrem podpory zdraví je 
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zvýšit zájem veřejnosti o zdraví a pomoci lidem, a zejména politikům 
při rozhodování o věcech, které mají vztah ke zdraví.

Potvrzuje se, že taková orientace péče o zdraví přináší své ovoce 
a je efektivnější než většina extrémně nákladných a komplikova-
ných klinických metod, které jsou jistě obdivuhodné a pro pacienty 
nesmírně cenné. Pro zdraví lidí ve svém celku je však jejich přínos 
poměrně malý.

Občas se setkáváme s termínem zdravotnická politika, která se 
týká rezortu zdravotnictví. Diskutuje se o tzv. regulačních poplatcích, 
o redukci lůžek, o počtu pojišťoven, o platech zdravotníků apod. Zdá 
se, jako by chyběla účinná zdravotní politika, která je podle Světové 
zdravotnické organizace definována jako projev zájmu a odpověd-
nosti za zdraví lidí a výraz touhy po spravedlnosti při spravování 
záležitostí obce.

Motivující příklad zdravotní politiky lze najít ve Švédsku, kde 
v roce 2003 přijal parlament zdravotní politiku jednoznačně založe-
nou na determinantách zdraví. Jde o 11 základních oblastí:

• podíl na společenském a politickém životě

• ekonomická a sociální bezpečnost

• bezpečné a příznivé podmínky během dětství a dospívání

• zdravější pracovní podmínky

• zdravé a bezpečné životní prostředí a zboží

• zdravotnické služby více přispívající ke zdraví

• účinná ochrana proti infekčním nemocem

• bezpečný pohlavní život a dobré reprodukční zdraví

• soustavná tělesná aktivita

• dobré stravovací návyky a bezpečné potraviny

• omezení škodlivých návyků ohrožujících zdraví
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K plnění této zdravotní politiky byly přizvány všechny stupně 
veřejné správy, organizace i instituce. Zdravotní politika má ve Švéd-
sku dlouhou tradici a přináší věrohodné výsledky. Naděje dožití mužů 
se sice v České republice od roku 1962 do roku 2010 prodloužila, ale 
nastalo to v důsledku prodloužení délky života strávené v nemoci. 
Naproti tomu ve Švédsku se podstatně prodloužila naděje dožití díky 
nárůstu délky života ve zdraví (obr. 1, tab. 1).

Je samozřejmě žádoucí náležitě pečovat o nemocné s chronic-
kými nemocemi. Ještě lepší je, když se veřejná správa a všechny 
organizace a instituce, rodiny i jednotlivci podílejí na všem, co přispívá 
ke zdraví.

Je všeobecně známo, že zdraví poškozuje kouření, alkohol, obe-
zita, nedostatek pohybu a nízká spotřeba zeleniny. Dostupné stati-
stické údaje dokládají, že ve Švédsku je zhruba poloviční spotřeba 
cigaret než v České republice, poloviční spotřeba alkoholu a dvojná-
sobná spotřeba zeleniny. Naproti tomu v České republice je více než 
dvojnásobný výskyt obezity.

S jistým zjednodušením se dá uvést, že neexistují žádné metody 
klinické medicíny, které by zmíněné rozdíly dokázaly vykompenzovat.

Švédové vědí, že budoucnost národa je ve zdravých a vzděla-
ných dětech. Nemá smysl děti obviňovat, že tloustnou, protože sedí 
u počítačů. Je lepší, když jsou k dispozici velké travnaté plochy, kde 
děti mohou běhat. Lze uvítat, pokud mají děti příležitost věnovat 
se sportu, a to nejen v líhni nových rekordmanů, ale i pro radost 
z pohybu a ze zvládnutí základních technických disciplín. Ve Švédsku 
patří tělesná aktivita k běžnému životnímu stylu a obezita proto není 
závažným problémem.

I když jsou ve Švédsku zavedeny regulační poplatky, děti do 18 let 
neplatí nic. Snad i u nás politici postupně dojdou k názoru, že „regu-
lování“ (a tím i snižování) medicínské péče o děti nevede k úsporám 
a nemá smysl.

Ví se, že sladké limonády dětem neprospívají. Jejich snadná 
dostupnost z prodejních automatů v mnohých školách v ČR je pří-
nosem jen pro firmy, které se tím zabývají. Péče o životní prostředí, 
včetně čistoty veřejných míst je jistě nákladná. Měla by ale patřit 
k samozřejmým standardům života ve městech. Z pohledu obyvatel 
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mnohých států západní a severní Evropy se ČR může dosud jevit jako 
poněkud zaostalá země bývalého východoevropského bloku.

Jeden z klíčů ke zdravému životu spočívá v hodnotách, ke kterým 
lidé směřují. Pokud by se alkohol, přemíra jídla, cigarety a popřípadě 
i drogy staly pro jedince jedinou životní radostí, pak se nedá očekávat, 
že by mu zdravotníci dokázali výrazně pomoci.

Zdravý životní styl nestaví na askezi a odříkání. Zdraví přináší 
kultivovanému člověku radost a posiluje jak jeho možnosti realizovat 
své životní poslání, tak schopnost řešit životní nesnáze, které každého 
čas od času postihují.

Bylo by jistě žádoucí, aby si co nejvíce lidí uvědomilo, že zdraví je 
důležité a že se zdravým životem mohou být spojeny i určité náklady. 
Byla by ale chyba se nechat svést ošidnou reklamou, která na hodnotě 
zdraví mnohdy parazituje. Nabádá nás, abychom si koupili spoustu 
nejrůznějších doplňků stravy, doporučuje nám drahé tělocvičné 
zařízení a zázračné rekondiční programy. Lze k tomu dodat, že se 
nepodařilo prokázat zdravotní přínos multivitaminových směsí ani 
naprosté většiny biopotravin. Ty mohou přispět ke zdraví snad jen tím, 
že jsou drahé a že si jich člověk nekoupí a nesní nadměrné množství.

Zdravý život nemusí být mimořádně nákladný. Důležité je nekou-
řit, nepít hodně alkoholu, střídmě a pokud možno zdravě jíst, věnovat 
se přiměřené tělesné aktivitě, zvláště chůzi, a netrápit se mnoha 
maličkostmi, které za to nestojí. Drobný posun v těchto oblastech 
by v řadě případů vedl k většímu zdravotnímu přínosu, než by bylo 
možné dosáhnout rozšířením medicínské diagnostiky a terapie.

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. byl v letech 1983–
2013 přednostou Ústavu sociálního lékařství 
a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Studoval a přednášel 
v zahraničí (USA, Velká Británie, Dánsko, Švéd-
sko, Nizozemí), publikoval více než 250 vědec-
kých sdělení a několik monografií a učebnic. 
V současné době se věnuje struktuře a funkci 
systému péče o zdraví a zdravotní gramotnosti.
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Tab. 1. Délka života ve zdraví a naděje dožití u mužů a žen v České 
republice a ve Švédsku v letech 1962 a 2010

Muži Ženy

HLY LE N HLY LE N

Česká
republika

1962 62,8 67,0 4,2 63,3 72,9 9,6

2010 62,2 74,6 12,4 64,6 77,8 13,2

Rozdíl - 0,6 7,6 8,2 1,3 4,9 3,6

Švédsko

1962 62,4 71,3 8.9 61,9 75,4 13,5

2010 71,7 79,7 8.0 71,0 81,8 10,8

Rozdíl 9,3 8,4 - 0,9 9,1 6,4 - 2,7

Poznámky:
HLY (Healthy life years) délka života ve zdraví
LE (Life expectancy) naděje dožití (střední délka života)
N délka života v nemoci (LE – HLY = N)

Literatura:
Holčík, J.: Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. Brno, MSD 
a MU, 2010.
WHO: HFA-DB. (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-an-
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ČSÚ: Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v České republice. (http://
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Bolest – příznak i nemoc 
MUDr. František Neradílek

Referát byl přednesen na XV. bioetické konferenci 
v Olomouci 4. 10. 2014.

Pacient sužovaný dlouhodobou a neustupující bolestí je jedním 
z nejproblémovějších návštěvníků lékařských ordinací. Vyžaduje 
mnohem více času i energie než ostatní nemocní, často při klinickém 
nálezu, který udávané potíže ani jejich trvalost dostatečně nevysvět-
luje. Je obávaným crux medicorum („křížem lékařů“), protože u něj 
mnohdy všechny pokusy o dosažení úlevy selhávají. Příčina spočívá 
v proměně bolesti z akutního příznaku (symptomu) provázejícího 
základní onemocnění ve zvláštní chronicky probíhající soubor pří-
znaků (syndrom), který lze považovat za onemocnění ve vlastním 
slova smyslu. Bolest pak už nemá z diagnostického hlediska žádnou 
informační hodnotu, trvá někdy i po zhojení původního onemocnění 
a stává se zdrojem utrpení pro nemocného i jeho nejbližší. K objas-
nění této proměny přispěl rozhodující měrou výzkum patofyziolo-
gických mechanizmů bolesti a jejich klinických důsledků v druhé 
polovině minulého století. Získané poznatky umožnily porozumět 
nekonečným steskům nemocného a považovat je za odbornou výzvu, 
nikoliv obtížné břemeno.

Pomoc člověku, trpícímu takovou bolestí se vyznačuje mnoha 
etickými úskalími, na jejichž zdolávání je třeba být připraven nejen 
odborně, ale především lidsky. Vyvěrají ze vztahu lékaře a nemoc-
ného, který je ovlivňován patofyziologickou i klinickou specifičností 
chronické nepotlačitelné bolesti. Možnosti úplně a trvale odstranit 
utrpení, které taková bolest působí, jsou omezené. Tato skutečnost 
je zdrojem negativních emocí na obou stranách a stává se prověr-
kou mravních hodnot. Výchozím etickým předpokladem je vytvořit 
ovzduší důvěry a naděje. To vyžaduje od lékařů a zdravotnických 
pracovníků všech stupňů maximální pozornost ke všem biologickým, 
psychologickým, sociálním i spirituálním souvislostem pacientem pro-
žívané bolesti. Ignorování psychosociálního a spirituálního rozměru 
lidského bytí svádí k „inženýrskému“ přístupu, který staví lékaře do 
pozice opraváře mechanického systému. Bez potřebné míry empa-
tie se lze jen stěží ztotožnit s pohledem nemocného na jeho život 
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s nepotlačitelnou bolestí a stanovit reálné cíle v komplexně pojaté 
léčbě i dlouhodobém provázení nemocného. Mít nemocného oby-
čejně lidsky rád by prospělo ze všeho nejvíce, ale naučit se tomu není 
lehké. Předpokládá to práci na sobě, sebeovládání, pokoru, odříkání, 
schopnost odpustit – kvality, které v životě konzumní společnosti 
ztratily na přitažlivosti.

Salvifici doloris

Letos v únoru uplynulo třicet let od vydání apoštolského listu 
Jana Pavla II. Salvifici doloris o křesťanském smyslu lidského utrpení, 
tolik poučné a směrodatné pro všechny pomáhající profese. Zdůraz-
ňuje v něm, že bolest a utrpení jsou poučením pro srdce lidí zcela 
zdravých. Mimo jiné říká: „Utrpení, které se v našem lidském světě 
nachází v tolika různých formách, má sloužit také k tomu, aby v lidech 
probouzelo lásku jako nezištný dar sebe sama druhým, trpícím lidem. 
Svět lidské bolesti potřebuje neustále jiný svět: svět lidské lásky“.

Jan Pavel II. se zcela otevřeně vyjadřuje i k medicínské problema-
tice utrpení. S překvapením zjišťujeme, že jeho názory se plně shodují 
nejen s moderním biopsychosociálním pohledem na utrpení vyvo-
lané bolestí, ale i s přístupem k jeho řešení a zkoumání, jak vyplývá 
z několika dalších citací textu Salvifici doloris: „Ačkoli se utrpení zdá 
být nepřenosné a nedefinovatelné, pohlížíme-li na něj subjektivně 
jako na věc osobní, tkvící v konkrétním a neopakovatelném nitru 
člověka, přece by snad mělo být i ve své „objektivní realitě“ více 
probíráno, zvažováno a zároveň chápáno jako téma, k němuž se 
kladou otázky a hledají odpovědi…Lékařství jako věda o umění léčit 
poznává z nesmírné oblasti lidského utrpení to, co je nejznámější, 
toto je ovšem pouze část; lidské utrpení je mnohem rozmanitější 
a složitější. Člověk totiž trpí různým způsobem, na což lékařské umění 
vždy nestačí ani nejdokonalejšími léčebnými metodami. Je to ovšem 
proto, že lidské utrpení je také mnohem obsáhlejší než nemoc: je slo-
žitější a rovněž hlouběji obsaženo v samotném lidství. To pochopíme 
snadněji, když rozlišíme bolest fyzickou a duševní. Rozdíl se zakládá 
na dvojí podstatě člověka, poukazuje na prvek tělesný a duchovní 
jako na nejvlastnější nebo nejpřímější subjekt utrpení. Ačkoli výrazy 
„utrpení“ nebo „bolest“ mohou být považovány za stejné významy, 
bolest fyzická je to, čím nějakým způsobem „bolí tělo“, avšak duševní 
utrpení je „bolest duše“. Jedná se tedy o utrpení duchovní povahy, 
nejen o psychickou stránku utrpení, která souvisí jak s fyzickou, 
tak s morální bolestí. Velikost a rozmanitost morální bolesti není 
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bezpochyby menší než velikost a rozmanitost utrpení fyzického, ale 
přesto se dá mnohem hůře rozpoznat a léčit.“

Algeziologie – multidisciplinární léčba bolesti

Věnoval jsem se léčbě bolesti po většinu své více než padesáti-
leté lékařské praxe, která doznívá na částečný úvazek v poradně pro 
léčbu bolesti rehabilitačního oddělení. Jako rehabilitační lékař jsem 
se setkával především s bolestivými pacienty a již na samém počátku 
odborné kariéry jsem si uvědomoval, že mnohým z nich nejsem scho-
pen poskytnout očekávanou úlevu metodami fyzikální i pohybové 
léčby, byť byly doplněny analgetickou medikací. Shodou šťastných 
okolností jsem měl příležitost být od sedmdesátých let minulého 
století svědkem i přímým účastníkem aktivit, souvisejících se snahou 
o zlepšení účinnosti i dostupnosti léčby bolesti, které vyústily do 
vzniku samostatného multidisciplinárně koncipovaného lékařského 
oboru – algeziologie (z řeckého algos - bolest), která je teorií a praxí 
moderní léčby bolesti.

V této souvislosti je třeba z terminologického hlediska upozornit, 
že pojem léčba bolesti představuje všeobecně závazný medicínský 
princip, algeziologie označuje zvláštní lékařskou disciplínu. Zpočátku 
jsme nedělali rozdíl mezi léčbou bolesti jako principem a oborem, 
posléze jsme se rozhodli pro název algeziologie, abychom zdůraz-
nili její oborovou specifičnost. Je u nás atestačním oborem jako 
tzv. funkční specializace. Snaží se o překonání fragmentace moderní 
medicíny mezioborovou (interdisciplinární) spoluprácí, protože její 
klinický předmět – lidská bolest – je mnohorozměrný biopsycho-
sociální a spirituální fenomén, který je zejména ve své chronické 
podobě zpravidla nad sily jednoho lékaře, resp. lékaře vybaveného 
vědomostmi a dovednostmi pouze jednoho oboru.

Z historie algeziologie ve světě

Proto začaly vznikat v druhé polovině minulého století ve vyspě-
lých západních zemích pracoviště s kmenovými týmy složenými 
z odborníků více lékařských i nelékařských profesí, včetně právníků 
a duchovních, schopné poskytnout nebo zajistit řešení biologic-
kých, psychologických, sociálních i spirituálních souvislostí chronické 
bolesti multidisciplinární intervencí, spočívající v kombinaci metod 
chirurgicko – anesteziologických, farmakologických, rehabilitačních, 
psychosociálních, ale i postupů medicíny alternativní.
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Algeziologické hnutí ve světě se začalo formovat z iniciativy 
amerického anesteziologa Johna Bonicy (1913–1996) ve spolupráci 
s autory převratné teorie bolesti – kanadským psychologem Ronal-
dem Melzackem a britským neurofyziologem Patrickem Wallem. 
Jako první zjistili, že organizmus dokáže ovlivňovat proud bolestivých 
podnětů směřujících do mozku, kde se teprve proměňují v pocit 
bolesti, a to jak ve smyslu zesílení, tak i utlumení. Melzack s Wallem 
tento mechanizmus přirovnali k „vrátkům“ – the gate theory of pain – 
vrátková teorie bolesti, jimiž musí podnět cestou z periferních tkání 
do mozku projít. Lidské tělo disponuje látkami, které mají schopnost 
vrátka pro bolest otevřít nebo zavřít.

John Bonica již koncem 50. let minulého století prohlásil za zarmu-
cující skutečnost, že ve věku fantastického pokroku vědy a techniky 
trpí tolik lidí bolestí, od níž se jim nedostává úlevy. Hlavní důvody 
viděl v:

• nedostatečné znalosti patofyziologických mechanizmů bolesti,
• nedostatečném využívání dostupných prostředků
• nedostatečné komunikace o problematice bolesti.
• Jeho slova bychom měli brát vážně i dnes, protože přes 

významný pokrok, kterého bylo v uplynulých letech dosaženo, 
neztratila v zásadě na pravdivosti.

Z historie naší algeziologie

U nás se prostor pro samostatný obor, odbornou společnosti i síť alge-
ziologických pracovišť uvolnil teprve po listopadu 1989. Konečně jsme 
se mohli stát řádnými členy Mezinárodní společnosti pro studium 
bolesti – International Associatinon for the Study of Pain (IASP), kte-
rou J. Bonica založil již v r. 1972. Algeziologie zdůrazňující psychosoci-
ální souvislosti včetně spirituálního kontextu bolesti nebyla v předlis-
topadovém období z ideologických důvodů přijatelná Navzdory tomu 
však u nás začalo již v sedmdesátých letech po příkladu vyspělých 
západních zemí téměř disidentským způsobem vznikat algeziolo-
gické hnutí díky osobnostem, na které bychom neměli zapomínat. 
Zasluhují si naši vděčnost, která není normou legální, ale mravní, 
nelze ji vynucovat, ale je nutno ji osvědčovat. Zakladatelm se stal 
rovněž anesteziolog – primář oddělení anesteziologie a resuscitace 
pražské nemocnice Na Bulovce Dimitrij Miloschewsky ve spolupráci 
s neurofyziologem, členem exekutivy zmíněné IASP neurofyziologem 
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světového jména akademikem Ladislavem Vyklickým, střešovickým 
neurochirurgem profesorem Karlem Šourkem a anestezioložkou 
docentkou Jarmilou Drábkovou.

Bolest akutní a chronická

Objektem klinické i výzkumné pozornosti algeziologie je člověk posti-
žený chronickou neústupnou bolestí. Jak již bylo řečeno, ta pozbývá 
charakter biologicky užitečné akutní bolesti, která je jako příznak 
základního onemocnění nejen nepostradatelnou diagnostickou 
informací, ale také startuje patofyziologické obranné mechanizmy. 
Projevuje se jednoduchými vegetativními reakcemi (např. zvýšením 
pulzu, srdečního objemu, krevního tlaku, zrychlením dechu, rozšíře-
ním zornic) provázenými anxiozitou, které se mohou po určité době 
trvání (obecně se uvádí období tří měsíců) proměnit ve svébytný 
klinický syndrom, charakterizovaný složitými vegetativními projevy 
jako je nespavost, nechutenství, obstipace, podrážděnost, rozmr-
zelost, pravidelně spojený s depresí. Zcela oprávněně lze říci, že se 
jedná o zvláštní druh onemocnění, což vyjádřil s velkým předstihem 
již v roce 1937 významný francouzský neurochirurg René Leriche 
označením maladie du douleur.

Bolest a negativní emoce

Na souvislost bolesti s negativní emocí upozorňuje definice, na které 
se dohodly Mezinárodní společnost pro studium bolesti a Světová 
zdravotnické organizace: „Bolest je nepříjemný tělesný a emoční 
zážitek, spojený se skutečným nebo hrozícím poškozením tkání, 
nebo který je termíny takového poškození popisován. Je výsledkem 
faktorů tělesných, psychických a sociálních, je jedinečným subjek-
tivním zážitkem“.

Trvající bolest je zdrojem negativních emocí na obou stranách. 
O nejednom pacientovi s chronickou nepotlačitelnou bolestí bez 
velké nadsázky platí, že je samý nářek a žádné zlepšení. To klade 
značné nároky na psychiku lékaře, na úroveň jeho frustrační tole-
rance a schopnost ovládat své emoce. Je třeba si uvědomit, že na 
rozmrzelost i další projevy nelibosti má trpící pacient právo, jsou 
součástí klinického obrazu. Negativní komplementární emoce je sice 
pochopitelná, avšak její odezva v chování lékaře a zdravotnického 
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personálu je eticky zcela nepřijatelná. Udržet si empatický postoj 
vyžaduje mnohdy značné úsilí, kterému není vždy snadné bez vnitřně 
závazného etického imperativu dostát.

Hodnota takového imperativu se jeví značně problematickou, pokud 
by měl vycházet z utilitární etiky současné konzumní společnosti, 
která sleduje především vlastní užitek jednotlivce. Je třeba jej hledat 
v deontologických kodexech (odvozeno od řeckého to deon – povin-
nost) etiky normativní a měl by být obecně akceptován ve smyslu 
Kantova kategorického imperativu jako norma autonomní, kterou 
plníme z vlastní vůle a přesvědčení ve prospěch svých bližních, nikoliv 
jako norma heteronomní, vynucená zákonnými sankcemi.

Etické aspekty pomoci bližnímu

Křesťanům není třeba zdůrazňovat, že etika euroamerické civili-
zace vyrostla z židovských a křesťanských kulturních a duchovních 
kořenů – starozákonního Dekalogu a novozákonního přikázání lásky 
k bližnímu. Spíše, že by tuto skutečnost měli nebojácně připomínat, 
aby se povědomí o tom nevytratilo z morálního obzoru nejen pomá-
hajících profesí, ale současného člověka vůbec. Ježíšovo podobenství 
z Lukášova evangelia o milosrdném Samaritánovi se stalo trvalou 
etickou normou prokazování milosrdné pomoci. Jan Pavel II. toto 
podobenství rozebírá ve 29. kapitole Salvifici doloris: „Jak velice se 
podobá skutku „milosrdného Samaritána“ povolání lékaře, zdravotní 
sestry nebo jim blízká! Vzhledem k jejich evangelijnímu charakteru je 
považujeme spíše za poslání než za pouhé zaměstnání.“

O kulturních a duchovních kořenech naší civilizace symbolicky vypo-
vídá i kruh dvanácti hvězd na vlajce Evropské unie, jehož podobnost 
s dvanácti hvězdami okolo hlavy Matky Ježíše Krista Panny Marie 
není náhodná. Arsene Heitz, autor vlajky uvádí, že při jejím návrhu 
se inspiroval i textem 12. kapitoly knihy Zjevení, která hovoří o ženě 
s dvanácti hvězdami kolem hlavy. Tento symbol je v evropském umění 
často spojován se zobrazením Panny Marie, modrá barva je v umění 
jedním z jejích atributů. Přesto Evropský parlament nebyl ochoten 
vložit do preambule ústavy Evropské unie ani zmínku o křesťanských 
duchovních kořenech evropské civilizace.
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Předpoklady identifikace s trvalým výkonem oboru

Algeziologii jako svoji definitivní specializaci by měl lékař volit 
po důkladné úvaze teprve na určitém stupni medicínské a osobní 
zralosti, protože je třeba počítat s tím, že musí

• být připraven na dlouhodobý kontakt s náročným pacientem,
• pozměnit své priority, jinak by mohl po určité době čelit 

syndromu vyhoření – chronické bolesti nelze pacienta zba-
vit podobně jako bolesti akutní, podle Ronalda Melzacka je 
mnohdy zmírnění intenzity chronické bolesti o 30% maximum 
dosažitelného,

• musí být schopen trvalého profesionálně empatického pří-
stupu,

• vypěstovat si potřebnou míru frustrační tolerance,
• naučit se ovládat vlastní emoce

Emoce v algeziologické praxi

Emoce mají významný podíl na klinickém fenoménu bolesti i na 
utváření léčebného vztahu a jeho výsledku, proto je jím potřeba 
věnovat náležitou pozornost.

• Emoce vyjadřují obecně „hnutí mysli“ – pojem je odvozen 
od latinských podstatných jmen pro pohyb – motio a motus, 
resp. od slovesa movere – pohybovati se. Patří k nim city, pocity, 
nálady, afekty, sociální a etické city, altruismus, svědomí.

• Emoci lze podle Arnoldové definovat jako tendenci k akci na 
základě hodnocení potenciálního přínosu daného podnětu pro 
jedince v pozitivním či negativním smyslu.

• Jedná se o vývojově starší, rychlejší a účinnější senzitivní, pro-
žitkový a řídící systém než funkce rozumové, s nimiž vytváří 
funkční jednotu.

Paul Ekman, profesor psychologie na univerzitě v San Francisku uvádí 
šest základních emocí, z nichž se podle něj skládá celé prožitkové 
spektrum:

• údiv (překvapení) – je považován za nejvýznamnější primární 
emoci

• radost
• hněv
• smutek
• strach
• odpor
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Všem z nich je lékař v algeziologické praxi vystaven, stejně jako 
jeho pacienti. Z etického i odborného hlediska je třeba v léčebném 
vztahu vytvořit takové podmínky, aby všechny z nich mohli pacienti 
otevřeně projevit – je třeba si učinit reálnou představu o tom, nakolik 
je jejich bolest, kterou někteří autoři zařazují mezi emoce, provázena 
dalšími negativními emocemi. Velmi se mi osvědčuje věta, kterou 
říkám na začátku seznamování s novým nemocným: “Nemohu vám 
slíbit, jak moc se mi podaří zbavit vás bolesti, ale rozhodně vás zbavím 
strachu ke mně přicházet s tím, že to zase nepomohlo.“

Před vlastními emocemi musíme být trvale ostražití. O nepřípust-
nosti otevřeného projevu kterékoliv z negativních emocí jsem se již 
zmínil. Negativní emoční projev lze schvalovat nejvýše jako režijně 
pojatou výčitku nebo varování u nespolupracujícího pacienta. Pozor 
na emoce na posledních dvou místech uvedeného výčtu, u lékaře 
předznamenávají syndrom vyhoření. Je třeba mít se na pozoru i před 
nadměrnou pozitivní komplementární reakcí. Radost z úspěchu dosa-
ženého určitým postupem u jednoho pacienta může vystřídat zkla-
mání, očekáváme-li stejně úspěšný efekt u jiného, podobně posti-
ženého, ba dokonce i u téhož nemocného při opakovaném a dříve 
úspěšném výkonu. Osobně se neztotožňuji s doporučovanou emoční 
neutralitou, je vnímána nemocným jako lhostejnost a rozhodně 
nepřispívá k vytvoření potřebného ovzduší důvěry a naděje.

Důvěra a naděje – nezbytný základ vztahu lékaře a nemocného

Zobecníme-li rozměr prožitkového spektra a znázorníme jej zjed-
nodušeně úsečkou vymezenou kladným pólem libosti a záporným 
pólem nelibosti, můžeme údiv pokládat za výchozí bod hnutí mysli 
směrem k jednomu či druhému pólu. Není pochyb o tom, že předpo-
kladem úspěšného výsledku našich snah o dosažení úlevy od bolesti 
je pohyb směrem ke kladnému pólu. To vyžaduje vztah oboustranné 
důvěry a naděje. Jak takový vztah nejlépe vytvořit?

Ronald Melzack prohlásil svého času bolest za záhadu pro:
• nepoměr mezi objektivním nálezem a intenzitou bolesti,
• trvání bolesti při zvyklé léčbě,
• bolest bez zjistitelné příčiny.
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U každého nového pacienta přicházejícího na algeziologické pra-
coviště můžeme s jistotou předpokládat, že má za sebou více či méně 
strastiplnou cestu po zdravotnických zařízeních, kde se mu nedostalo 
očekávané pomoci nejčastěji proto, že kvůli některému z uvedených 
důvodů vycítil nedůvěru ke svým steskům.

Stížnost na bolest bychom měli akceptovat v plném rozsahu s pat-
řičnou empatií, to znamená s neskrývaným porozuměním, založeném 
na vycvičené schopnosti vcítit se do niterného stavu nemocného. 
V praxi to znamená vidět svět jeho očima, stát se účastníkem jeho 
životního příběhu. Za chronickou nepotlačitelnou bolestí se skrývá 
velmi často nezáviděníhodný životní příběh. Také bychom se měli 
oprostit od morálních soudů a uvědomit si, že pacient naše porozu-
mění a postoj vycítí – zračí se nám ve tváři. Mohou za to tzv. zrcadlové 
neurony – aktivují se i v případě, že jedinec sám žádnou akci nevy-
konává, ale zaujímá pozici pouhého pozorovatele, také se nazývají 
přirozenými čtenáři myšlenek.

Placebo a jeho léčebný význam

Placebo je prostředek neobsahující žádnou účinnou látku, jehož 
léčebný účinek je vyvolán přesvědčením pacienta, že je léčen. Empa-
tickým postojem podporujeme placebo, resp. placebový mechani-
zmus, který je nezbytný k dosažení optimálního léčebného efektu. 
Pojem je odvozen od latinského slovesa placere – líbiti se, placebo – 
tvar v první osobě jednotného čísla budoucího času ve smyslu oče-
kávám zlepšení. Začíná jím 9. verš 116. žalmu „Placebo Domino in 
regione vivorum“, znějící v českém ekumenickém překladu „Před 
Hospodinem smím dále chodit v zemi živých“, který mniši recitovali 
nebo prozpěvovali u smrtelného lože svých druhů, z nichž mnozí pak 
na věčnost neodešli.

Placebový efekt při léčbě bolesti je zprostředkován uvolněním 
látek morfinového typu, tzv. endogenních (organismem vytvářených) 
opioidů. Dokáže krátkodobě snížit intenzitu bolesti až o 25 procent. Je 
spojený s pozitivním očekáváním nemocného, tedy s nadějí. Je doká-
záno, že závisí i na míře podobného očekávání poskytovatelů péče, 
proto je třeba věřit si a očekávat úspěch. V této souvislosti se musíme 
zmínit o iatroplacebogeneze. Označuje placebový efekt vědomě 
stimulovaný lékařem v kontaktu s nemocným. Spočívá v jeho vztahu 
k nemocnému, k použitému léčebnému postupu i k očekávaným 
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výsledkům. Existují důkazy, že nikoliv odborná kompetence, ale pře-
devším lékařův zájem o pacienta, projevená empatie a sympatie jsou 
jejími hlavními faktory.

Klinické předpoklady úspěšné léčby bolesti

Samotná empatie by k optimálnímu placebovému efektu nesta-
čila, stejně tak ani optimální placebový efekt sám o sobě by nestačil 
k dosažení maximální úlevy od bolesti. Je třeba se pokusit o vyvolání 
zmíněné emoce údivu a pacienta překvapit něčím, čeho se mu na 
dosud navštívených pracovištích v očekávané míře nedostalo.

Tím nejúčinnějším překvapením je dosažení úlevy od bolesti. Nej-
větší údiv pacient zaznamená, podaří-li se nám již při první návštěvě 
dosáhnout úlevy od bolesti, kterou jinde nezažil. Stejný, ne-li větší 
údiv vyvolá, objevíme-li bolestivá místa, o kterých pacient nevě-
děl. Předpokladem je správné zhodnocení pacientovy bolesti podle 
tzv. Loeserova modelu bolesti, který představuje 4 roviny mnohoroz-
měrného pojmu bolest:

• nocicepcesmutek
• bolest (sensory pain)
• utrpení (suffering pain)
• bolestivé chování

Podkladem bolestivého vjemu je nocnicepce (z latinského noxa – 
poškození, porucha) – veškeré procesy, vyvolané podrážděním čidel 
pro bolest (nocisenzorů). Reflexí nocicepce ve vědomí je bolest jako 
vlastní senzorický vjem (sensory pain). Problém spočívá v tom, že 
nocicepce nemusí nutně vyvolat pocit bolesti – při dostatku protibo-
lestivých látek se vrátka pro bolest neotevřou. Bolest může být poci-
ťována i bez podráždění čidel pro bolest. To tehdy, když je výsledkem 
poškození nervových drah nebo center – neurogenní (neuropatická) 
bolest. Na dalším stupni tohoto modelu stojí psychická reakce na 
bolest – utrpení (suffering pain) neboli afektivní složka bolesti. Je 
třeba vědět, že celková intenzita bolesti je tvořena složkou senzoric-
kou a afektivní. Úspěšné ovlivnění afektivní komponenty psychotera-
peutickými postupy vede ke snížení celkové intezity vnímané bolesti. 
Loeserův model lze považovat za jakousi kaskádu, ve které je průtok 
mezi některými stupni (bolest – utrpení) možný oběma směry. Utr-
pení může být způsobeno jakoukoliv negativní emocí, nemocný se 
pak chová jako by měl bolest. Obranné držení ve stresu se zvýšeným 
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napětím svalstva může vést k funkčním poruchám v pohybovém 
ústrojí, které se projevují bolestí. Posledním stupněm je porucha cho-
vání – bolestivé chování. Bolestivé grimasy, vzdychání, pláč, kulhání, 
zaujímání různých úlevných poloh, ale také časté návštěvy lékaře, 
nákupy léků, zdravotních pomůcek a literatury, snahy o přiznání 
odškodnění či důchodu apod. patří k jeho projevům. Smyslem tohoto 
chování je velmi často přimět okolí, aby vzalo na vědomí, že nemocný 
má bolest, nebo že trpí.

Nezbytnou podmínkou účinné léčby bolesti je psychoterapeutický 
přístup celého ošetřovatelského týmu s nabídkou odborně vedené 
individuální i skupinové psychoterapíe na všech pracovištích léčby 
bolesti.

Subjektivní versus „objektivní“ bolest

Pro správné hodnocení bolesti je důležité porovnat pacientem 
udávanou intenzitu bolesti a rozsah bolestivých změn. Inspirováni 
definicí bolesti slavného českého chirurga Arnolda Jiráska (1887–
1960), že bolest je jedinečný subjektivní zjev provázený objektivními 
zjevy jsme začali rozlišovat bolest subjektivní - vlastní stížnost nemoc-
ného a bolest „objektivní“, kterou rozumíme místní bolestivost tkání 
objektivně zjistitelnou pohmatovým (palpačním) vyšetřením.

Nejcitlivějším důkazem místní bolestivosti, které si pacient 
nemusí být ani vědom, je stažení mimického svalstva v obličeji. Na 
připojených obrázcích můžeme sledovat výrazy obličeje nemocné při 
ošetřování malé bolestivé jizvy po starší tržně zhmožděné ráně, která 
unikla pozornosti. Byla zdrojem trvající bolesti, mylně přičítané ploché 
noze s výrazně vbočeným palcem (hallux valgus). Na neočekávanou 
bolest při palpačním vyšetření reaguje pacientka typickým bolestivým 
výrazem obličeje (facies dolorosa), při ošetření jizvy obstřikem je již 
na bolest připravena, v obličeji je patrný výraz pozornosti, po ošetření 
vidíme výraz spokojenosti.

Nejcitlivějším důkazem, že stížnosti pacienta na bolest můžeme 
plně důvěřovat je sevření jednoho nebo obou víček při vyšetření. 
Pokud bychom se při vyšetření v místě pacientem udávané bolesti 
s takovou reakcí nesetkali, neměli bychom hned reagovat nedůvěrou, 
ale hledat příčinu stížnosti na bolest v psychosociálních souvislostech.

NAŠE TÉMA
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Slovo na závěr

Vztah lékař – nemocný nelze považovat za střet dvou rovnopráv-
ných svobodných vůlí. Vždy je třeba akceptovat pacientovo právo na 
negativní emoci. Někdy však pouhé vědomí povinnosti nepostačí. 
Tu je dobré vycházet z poznatku, že negativní emoce, především 
hněvivá, bývá následována pocitem studu z profesionálního selhání 
a poškozuje především nás samotné. Proto bychom neměli dovolit, 
aby se v našem chování projevila. Jsme-li na to připraveni, lze ji 
vědomě zpracovat, a když zareagujeme spíše nějakým nečekaným 
projevem laskavosti, může vyvolaný údiv pozitivně ovlivnit celou 
situaci.

V závěru bych rád vzpomněl na dva své učitele a rádce a podělil se 
o jejich pokyny, kterými se dodnes snažím řídit. Primář MUDr. Franti-
šek Pokorný (1916-2003), přednosta rehabilitačního oddělení nemoc-
nice v Praze 9, který se v padesátých letech minulého století jako 
ředitel Janských Lázní zasloužil o jejich světovou proslulost v léčbě 
dětské obrny, nás nabádal: „I kdyby od nás pacient nic nedostal, měl 
by odcházet s pocitem, že byl obdarován.“ Autorem nejzávaznější 
pokynu však byl Mons. Jan Machač (1915-2009), původem z Horní 
Lidče, dlouholetý farář u sv. Matěje v pražských Dejvicích: „Dívejte 
se na svého nemocného jako na trpícího Krista!“
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studiem bolesti. Byl zakladatelem a prvním 
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fie algeziologie v České republice.
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Církev a peníze ve středověku 
PhDr. Roman Zaoral

Vztah církve k penězům byl od počátku ambivalentní, nicméně 
aktuální se problematika peněz stala až v průběhu všeobecné mone-
tizace středověké společnosti ve 13. století, kdy se v důsledku objevu 
velkých zásob stříbra a zlata ve střední Evropě začaly mince vybíjet 
v miliónech či dokonce v desítkách miliónů kusů. Na jedné straně 
známí středověcí učenci jako Tomáš Akvinský (1225–1274), domi-
nikánský filosof a teolog scholastické tradice, či Mikuláš Oresmus 
(c.1325–1382), biskup z Lisieux a kancléř francouzského krále Karla V., 
kritizovali vysoký úrok označovaný jako lichva, na straně druhé papež-
ská kurie ve snaze vybírat co nejefektivněji církevní desátek anga-
žovala již na počátku 13. století kupce z Říma a o něco později také 
kupce z Florencie a Benátek, aby zajišťovali náročné logistické ope-
race spojené s výběrem poplatků. Předmětem kritiky byl zejména 
způsob nabývání lichvářských peněz: za nepřijatelný byl považován 
fakt, že lichvář vydělává, i když spí, o svátcích i o nedělích, aniž by na to 
vynaložil sebemenší námahu či opotřeboval jediný pracovní nástroj. 
Zdrojem lichvářova bohatství je totiž čas, tedy Boží kategorie, kterou 
využívat ve svůj prospěch člověku nepřísluší.

Půjčování peněz na úrok bylo na IV. lateránském koncilu v roce 
1215 křesťanům oficiálně zakázáno a obchod s penězi se měl stát 
doménou židovské komunity. Zákazem lichvy církev nepřímo podnítila 
rozvoj bezhotovostního platebního styku formou směnek, v nichž 
byl úrok skryt. Platby tohoto typu se uplatnily v ekonomicky nejvy-
spělejších částech pozdně středověké Evropy, zejména v Itálii a ve 
Flandrech. Ve střední Evropě se platilo výhradně hotovými penězi, 
které se v důsledku absence bankovních domů ukrývaly do země. 
Navzdory oficiálním proklamacím financování papežské kurie a řady 
dvorů evropských panovníků nadále zajišťovali křesťanští podnika-

telé a bankéři, převážně 
z Florencie. V důsledku 
narůstající potřeby peněz 
ve společnosti v období 
pozdního středověku 
a s ní i stoupajícího pově-
domí o jejich užitečnosti 
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v praktickém životě doznal pohled na úrok určitých změn. Věřitelé 
potřebu úroku ospravedlňovali rizikem nesplácení pohledávek ze 
strany dlužníků. Riziko bylo skutečně veliké. Asi nejznámější je případ 
anglického krále Eduarda III. (1312–1377), jehož dluhy u florentských 
bankovních domů Bardiů a Peruzziů dosáhly v souvislosti s vedením 
dvou válečných výprav do Nizozemí v letech 1338–1340 astronomické 
sumy 400 000 liber, tedy částky, která byla fakticky nesplatitelná.

S nesplácením vysokých půjček se florentští finančníci potýkali 
i v „stříbronosných“ Čechách, kam je v roce 1299 zlákala vidina 
snadného zisku. Vytvořili zde řádnou obchodní a finanční společnost, 
která fungovala jako banka spravující roční renty ze stříbrných dolů 
a z mincovny. Nicméně očekávání pohádkových zisků v zemích „stříbr-
ného“ krále se zřejmě nenaplnila, neboť v roce 1311 se jeden z členů 
florentského konsorcia do Čech vrátil, aby vymáhal své pohledávky. 
Dlužili mu mnozí. V roce 1316 pak král Jan Lucemburský (1310–1346) 
přiznal dluhy svých předchůdců na českém trůně, jež v té době dosa-
hovaly částky 28 000 hřiven stříbra. Taková suma byla nevymahatelná 
a její nesplacení dovedlo zřejmě florentské finančníky k bankrotu.

Klíčovou pozici v organizaci papežských sbírek ve střední Evropě 
zaujímaly Benátky, jež byly v letech 1250–1500 nejvýznamnějším 
evropským centrem v obchodu s drahými a barevnými kovy. Peníze 
shromážděné v Rakousku, Uhrách, Polsku, Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku byly posílány do Říma přes Benátky. Druhým významným 
obchodním centrem zprostředkujícím transfer papežských sbírek byly 
Bruggy ve Flandrech, kam byly posílány peníze z Pobaltí a západní 
Evropy. Během avignonského papežství (1309–1377) byla zprostřed-
kovatelská role Benátek na čas oslabena ve prospěch Brugg, kam 
směřovaly i peníze ze střední Evropy. Pokud desátky nebyly vybrány 
přímo ve zlatě, došlo ve Florencii k výměně stříbrných mincí za zlaté 
a v této podobě byly pak odeslány Apoštolské komoře v Římě.

Papežské desátky se začaly v českých zemích vybírat na konci 
dvacátých let 13. století. Díky vlivné osobnosti Bruna ze Schauen-
burku, olomouckého biskupa (1245–1281) a nejbližšího spojence 
českého krále Přemysla II. Otakara (1253–1278), se v roce 1261 
stal olomoucký biskupský dvůr dokonce místem, kde byly uloženy 
peněžní prostředky vybrané ve jmenovaných zemích střední Evropy, 
a Bruno byl pověřen papežem Urbanem IV. (1261–1264), aby ve 
spolupráci s papežským nunciem zajistil jejich transfer z Olomouce 
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do pokladnice při bazilice sv. 
Marka v Benátkách. Není pochyb 
o tom, že soustředění tak velkého 
množství peněz podpořilo rozvoj 
dálkového obchodu v Olomouci. 
Spolupráci mezi papežskými kolek-
tory a kupci potvrzuje privilegium 
na stavbu kupeckého domu v Olo-
mouci, vydané v roce 1261 krá-
lem Otakarem i nálezy benátských 
grošů a benátského skla ze stejné 
doby v prostoru katedrálního 
návrší. Navíc z roku 1262 pochází 
zpráva o tom, že Přemyslův dvůr 
byl v kontaktu s papežským ban-

kéřem Dulcis de Burgo, kupcem z Florencie, který vyrovnal králův 
dluh kurii, vzniklý v souvislosti s rozvodem Přemysla II. s jeho první 
manželkou Markétou Bábenberskou a s legalizací jeho tří nemanžel-
ských dětí. Většinou však prostředky sebrané ve střední Evropě byly 
soustředěny ve Vídni, která si tuto pozici díky výhodnější poloze na 
Dunaji udržela po dlouhou dobu.

Již od raného středověku přinášeli poutníci do Říma značné 
množství mincovního kovu, který dokázal saturovat hospodářské 
potřeby města do té míry, že zde papežové dlouho razili vlastní mince 
jen příležitostně. Zejména v jubilejním roce 1400 byl příliv snadno 
přenosných mincí mimořádný. A nešlo jen o poutníky. Další peníze 
plynuly do Itálie s cestami kněží, diplomatů, vojáků či studentů. V tak 
velkém počtu mincí nejrůznější kvality bylo třeba se vyznat. Zajímavé 
svědectví o tom, jak italské kláštery pečovaly o finanční prostředky 
římských poutníků, přináší Poutnická kniha ze Sieny, vedená místními 
dominikány v letech 1382–1446. Poutníci si v tamním klášteře uklá-
dali část svých peněžních hotovostí jako rezervu na zpáteční cestu 
a příležitostně si zde také vyměňovali zlaté mince za místní drobné 
určené k nákupu zboží každodenní spotřeby. Na rozdíl od moderní 
banky však tyto volné finanční prostředky nemohly být z výše zmí-
něných teologických důvodů použity k investicím, a proto ležely 
v klášteře jako mrtvý kapitál, s nímž řeholníci mohli nakládat pouze 
v případě, že poutník na cestě do Říma zemřel bez dědiců.
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V první polovině 15. století byla Evropa zasažena výrazným pokle-
sem zásob drahých kovů na jedné straně a dlouhodobými válečnými 
konflikty (Stoletá válka na Západě a husitská revoluce ve střední 
Evropě) na straně druhé, které odčerpávaly značné množství finanč-
ních prostředků. Všeobecný nedostatek peněz se stal typickým rysem 
každodenního života a vyústil v depresi, jež zasáhla všechny sociální 
vrstvy, církev nevyjímaje. Za této situace rostl význam židovského 
úvěru.

Prodej ročních 
rent představoval 
v ý n o s n o u  fo r m u 
peněžních půjček, 
kterou církev nepova-
žovala za lichvu. Naří-
zení o lichvě se v době 
nedostatku peněz vše-
obecně uvolňovala. 
Sama církev prosadila, 
že lichva je přípustná, 
pokud úrok nepřekročí určitou, pevně stanovenou hranici. Za „křes-
ťanský“ se zpravidla považoval úrok do 10 %. Za těchto podmínek se 
židovští věřitelé stávali nevítanými konkurenty, zejména při malých 
peněžních transakcích; napětí mezi Židy a křesťany vzrůstalo.

Rejstřík olomouckých židovských věřitelů vedený v letech 1413–
1428 dokládá široké spektrum dlužníků. V zápisech o půjčkách, jichž 
je celkem 1150, vystupují zástupci jak bohatých, tak chudých řemesel, 
ale také hostinští, apatykáři, představitelé městské inteligence (písaři, 
advokáti, notáři, učitelé) a dokonce i klerici (převor dominikánského 
kláštera) a samotní věřitelé. Pro mnohé z nich byla lichva nutností. 
Hlavní obtíž přitom nepředstavovala suma jako taková, ale hrozba 
zpožděných splátek.

Úvěr měl trojí podobu: šlo buď o půjčky hotových peněz, 
o zástavní půjčky nebo o obchodní transakce se zbožím. Neustále 
vzrůstající daňové zatížení Židů ze strany krále se promítlo do rostou-
cích nákladů jejich úvěru. Židé obvykle požadovali jako úrok z každé 
půjčené kopy či hřivny jeden groš týdně, což zdůvodňovali tím, že 
musí na různých poplatcích odvádět víc než křesťané. Průměrné 
roční zdanění úvěru pak dosahovalo 86 % z jedné kopy, respektive 
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81 % z jedné hřivny. Z jedné kopy (60 grošů) tak dlužník za rok zaplatil 
112 grošů, z jedné hřivny (64 grošů) 116 grošů. Větší půjčky při tak 
masivním úvěru proto přivedly dlužníky dříve či později k bankrotu. 
Protože se finanční situace dlouhodobě nelepšila, vyvinuli měšťané 
velký tlak na krále, aby vyhnal Židy z města, a v roce 1454 byli mora-
vští Židé skutečně donuceni opustit královská města.

Snaha poskytnout sociálně slabším obyvatelům města půjčky za 
co možná nejnižší úrok přivedla františkánské řeholníky v Itálii k myš-
lence založit vlastní neziskovou organizaci zvanou Monte di pietà. 
Šlo v podstatě o zastavárnu, poskytující menší úvěr na mírný úrok, 
výměnou za zástavu. Důsledkem rozvoje zastaváren tohoto typu byla 
demokratizace peněžních služeb, neboť do té doby fungovaly banky 
především pro potřeby bohatých kupců a patriciátu. Příběh italské 
Monte di pietà je pozoruhodnou ukázkou zrodu nové instituce, která 
fungovala jako nezisková, měla stanovený limit výdajů a případný zisk 
převáděla jiným dobročinným organizacím, nebo ho využívala k rozší-
ření sítě poboček, popřípadě k navýšení kapitálu. Díky konzervativní 
strategii se tyto zastavárny postupem času rozrostly v důvěryhodné 
a solidní finanční instituce. Není náhodou, že dvě nejstarší dosud 
fungující banky vznikly právě z těchto dobročinných organizací.

Význam slova monte pochází z latinského mons, čili hora, v ital-
štině v přeneseném významu značí velké množství, v tomto významu 
velké množství kapitálu. K velkému rozmachu užívání pojmu monte 
pro určité typy veřejných fondů došlo ve vrcholném středověku. 
Prvními monte byly tzv. Monte communale, fondy, které financovaly 
veřejný dluh. Nejstarší vznikl v polovině 12. století v Benátkách pod 
názvem Mons profanus. Jeho účelem bylo vyrovnání schodků veřej-
ných výdajů vzniklých v důsledku válek mezi papežem Alexandrem III. 
a císařem Friedrichem Barbarossou. K těmto všeobecně akceptova-
ným investičním fondům se od poloviny 15. století přidala i Monte 
di pietà. Byla založena dvěma františkány roku 1462 v Perugii a záhy 
byly podobné instituce budovány i v jiných městech. Nejvýznamnější 
z nich působila ve Florencii. Monte neměla být lichvou, ale bylo nutné 
a dovolené požadovat při splátce malou částku navíc na chod insti-
tuce. Zpočátku byla stanovena na 5 % a měla být použita na úhradu 
nákladů spojených s provozem organizace.

Činnost monte měla všude velmi podobná a velmi striktní pra-
vidla. Vlastník za zástavu (obvykle drobnost – klobouk, nůž, kniha, 
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kabát, talíř apod.) obdržel půjčku do výše 2/3 ceny zástavy stano-
vené odhadcem. Vlastník měl zástavu vyplatit během jednoho roku 
splacením půjčky a úroku. Po roce mohla monte prodat nevyplacené 
předměty za nejvyšší nabídku ve veřejné aukci. Pokud prodej vynesl 
více než jistinu a požadovaný úrok, byl přebytek připsán dlužní-
kovi na účet, odkud si ho mohl vyzvednout. Do monte chodili lidé 
z různých společenských vrstev, takže u zastavárenského pultu bylo 
možné potkat lékaře, námořníka, právníka, klerika a občas i přísluš-
níka šlechty. Hlavními propagátory monte byli františkáni, naopak 
hlavními odpůrci byli jejich tradiční rivalové z dominikánského řádu. 
Podle dominikánů jakýkoliv poplatek za půjčku, byť určený na náklady 
chodu instituce, byl úrokem a tedy lichvou.

Hlavním problémem Monte byl nedostatek kapitálu, potřeb-
ného pro financování každodenních operací. Církevní sbírky, dary 
a bezúročné půjčky nepostačovaly. Tyto vklady byly vedeny zvlášť 
v účetní knize s poznámkou, že věřitel ukládá tuto sumu v Monte 
„zdarma a z lásky k Bohu“ a s vědomím, že ji může kdykoliv na požá-
dání obdržet zpět. Podmínkou bylo oznámit výběr s měsíčním před-
stihem. Tato podmínka byla v dobovém bankovnictví dosti neob-
vyklá, na druhou stranu tehdejší banky držely velmi vysoké rezervy 
v hotovosti.

Nejstarší dosud fungující banka světa – Monte dei Paschi di 
Siena – byla založena jako Monte di pietà v roce 1472 a její aktivity 
přešly později pod hlavičku Monte dei Paschi. Podobnou historii má 
iBanca Monte Parma, která svůj vznik datuje do roku 1488, kdy byla 

založena sv. Bernardinem z Feltre. Na Maltě vznikla monte v roce 
1597 a půjčovala na 6% úrok. Ve Španělsku byla založena Monte de 
Piedad de Madrid v roce 1702 a až do roku 1836 půjčovala bezúročně. 
Později se vyvinula ve čtvrtou největší španělskou finanční skupinu, 
nesoucí název CAJA Madrid. V Mexiku byla založena Monte de Piedad 
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soukromým donátorem Pedrem Romerem de Terreros v roce 1775 
a rovněž funguje dodnes jako nejstarší americká instituce sociální 
péče.

Monte představovaly skutečný a dodnes živý kořen moderního 
drobného bankovnictví, neboť v sobě skloubily možnost uložit libo-
volnou částku velmi bezpečně formou vkladu „na požádání“, zároveň 
zpřístupnily úvěr i těm nejchudším za rozumnou cenu. Na rozdíl od 
dobových obchodních bank (např. medicejské banky), které se ori-
entovaly na finanční operace související se zahraničním obchodem 
či s financováním veřejného dluhu, monte přijímaly i malé vklady od 
soukromých osob ze všech vrstev, což byla služba do té doby širší 
veřejnosti nepřístupná. Vklady sice zpočátku nebyly úročeny, byly 
ale chráněny proti krádeži a pojištěny ručiteli zaměstnanců monte. 
V okamžiku, kdy se k původnímu dobročinnému účelu připojilo ještě 
zhodnocení vkladů, stala se monte plnohodnotnou bankou, rozvíjející 
své dobročinné poslání prostřednictvím dalších finančních nástrojů.

Jak je tedy zřejmé, církev ve středověku významným způsobem 
ovlivňovala názor společnosti na způsob nakládání s penězi a zároveň 
sama iniciovala rozvoj obchodu a drobných finančních institucí.

Literatura:
Favier, Jean: Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku. Praha, 
Garamond 2006.
Svoboda, František: Jak františkáni přispěli ke vzniku evropského 
bankovnictví, Universitas 2, 2013, s. 9–21.
Zaoral, Roman: Poutníci a jejich peníze na cestě do Říma. Zamyšlení 
nad edicí Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), Theatrum histo-
riae 6, 2010, s. 191–206.
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Církev a médiální svět v současnosti 
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.

Hromadné sdělovací prostředky se staly velkým a tajemným svě-
tem lidí. Jsou již trvalou složkou kultury a hledaným „článkem základní 
potřeby“. Tento nezvykle vlivný svět prožívá v přítomnosti svůj živelný 
rozvoj, o kterém se mnozí právem domnívají, že je krizový. Jestliže 
blíže poznáme „šok“ vyvolaný dobyvačným „imperialismem“ médií, 
tehdy objevíme sílu, rozsah a důsledky jejich rozmanitého vlivu. Jsou 
tak hluboce součástí veřejného života, že se jim dnes připisuje pozice 
„první moci“ – deaktualizuje se tak ještě nedávné přesvědčení, které 
v nich vidělo „čtvrtou velmoc“ – a tedy nejvýznamnější – po trojí moci 
demokratického státu.

Ve svém rozsáhlém působení jsou média buď nositelem různo-
rodého dobra, orientovaného na jednotlivce i společnost, nebo se 
stávají činitelem rozšiřujícím zlo. Tuto dvouaspektovost masmédií 
stručně podtrhuje vatikánská instrukce Aetatis novae: „Média mohou 
tradiční momenty v oboru náboženství, kultury a rodiny buď posílit, 
nebo potlačit.“ (AN, čl. 4). Tvoří tedy morální problém v osobním 
i společenském životě člověka naší doby, což působí, že se stávají 
rovněž výzvou pro teologii na všech jejich úrovních.

Nutno podtrhnout, že média nezobrazují pouze existující realitu, 
ale jsou rovněž schopna ji libovolně měnit. Můžeme to sledovat pře-
devším v oblasti vytváření sociálních mýtů.

Později, již v širším rozsahu, se této problematice věnoval přede-
vším katolický tisk, směřující úvahy svých čtenářů především k těm 
nebezpečím ze strany médií, o kterých se dosud nemluvilo veřejně. 
Formoval především kriticismus u příjemců médií, ukazujíc skryté 
mechanismy propagandy. Katolické texty byly tehdy pro své čtenáře 
nepostradatelným průvodcem po neznámém impériu masmédií.

Po roce 1989 bylo možno již naplno zveřejňovat pohledy na 
téma médií, ukazovat na hrozná fakta v masové komunikaci a veřejně 
odhalit nebezpečné mechanismy manipulace.
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Církev a média se očividně potřebují – Církev nabízí dokonalou 
znalost lidských duší a jejich problémů, média nabízí možnost účinně 
lidské společenství ovlivňovat a vést. Média jsou tedy velmi účinným 
nástrojem informačním i formačním.

V teologii médií jde o objasňování současnosti v kontextu s evan-
geliem. Nové přemýšlení směřuje od vizuální kultury k vizuální teo-
logii. Objasňování v sobě zahrnuje vnášení Božího světla do pohledu 
na média.

Podobně jako s Božím darem si dnes mnoho lidí neví rady 
s pojmem Boží světlo. Teologické úvahy nás vedou k novému pro-
mýšlení pojmů jednota, společenství, spolupráce – kde vzorem jaké-
koli komunikace je komunikace mezi Božskými osobami. Ta jediná 
je ideální a ve skutečné jednotě. Tato komunikace a vzájemná láska 
vedla ke vzniku světla z hluboké temnoty a v konečném důsledku ke 
stvoření člověka a lidského společenství jako obrazu této dokonalé 
komunikace a jednoty.

Obdobně evangelia nabízí Krista jako model komunikace – lidské 
vtělení Božího slova odpovídá schopnostem a možnostem diváků 
a posluchačů. Kristus přebírá jejich způsob mluvení, myšlení a jed-
nání, stává se jedním z nich, aby mohl účinně komunikovat. Nejúpl-
nějším aktem komunikace se potom stává On sám – Bůh dává sebe ve 
svém Synu a Syn dává sebe v Eucharistii. Dává již nejen slovo, ale sebe.

Teologie médií tak může skrze trojiční princip komunikace vnést 
nový pohled současného člověka na komunikaci jako základní princip 
vztahu Boha a člověka a znovuobjevit pravdu o člověku.

Ticho – slovo - světlo

Následující krátké úvahy chtějí být stimulem otevření nového 
mezivědního, interdisciplinárního dialogu o komunikačních vědách 
a novém kulturním paradigmatu.

Dialog by se měl stát pravou metodou vědeckého poznání ve 
světě komunikací, podobně jako v dalších vědních oborech. Dialog 
mezi osobami, které pracují v oblasti kultury a médií, je a má být tím, 
co občas přichází také proto, aby utvářelo, tvořilo.
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Vzájemnost je důležitá pro dialog, který je již završen a který 
současně také probíhá. Nelze popřít základní aktuální prvek (řeknou 
novináři), stimul (řeknou akademici), nebo zlom (řeknou filmaři). 
Třetím prvkem je - světlo, doplňuje klasický binom ticho – slovo.

Jde o aktuální prvek, protože nás nutí k tomu, abychom se kon-
frontovali s velkými zlozvyky v naší komunikaci a jejími možnostmi. 
Na jedné straně určitě zafungují principy audiovizuální komunikace, 
které naruší naše uvažování termíny spojenými se světlem – zářící, 
osvětlující, plápolající, planoucí. Myslíme však, že nová média mohou 
dávat světlo - osvětlovat každodenní život člověka, který je používá, 
ale současně porušují vzájemnou komunikaci - zprostředkování, když 
člověka zahlcují různými prvky - hlukem, zvukem, slovy beze smyslu 
a bez citu – což je symptom ztráty významu, symptom zmaru a ztráty 
lidské hloubky.

Výsledek? Je zde nové světlo 21. století, ale také pokračující nepří-
tomnost světla v myšlení a životě člověka jako muže a ženy.

Obrazovky stále více září, mohou být sledovány i v plném slunci, 
ale zapomíná se na skutečné slunce – sluneční paprsky.

Nová budoucnost komunikací bude tvůrčí. Ne jen akademickým 
cvičením.

Ontologický kořen komunikace způsobuje, že slovo a představa 
nejsou slovy a představami prázdnými, ale mají v sobě sílu bytí, které 
se komunikuje a tudíž prorocká komunikace, ke které chceme znovu 
dospět, je komunikace, která někam směřuje, která je předzvěstí ten-
dencí, jež jsou ve společnosti, ale současně nezapomíná na bohatství 
minulosti.

Jsou i tací co mluví o konci komunikace díky problému, že zprávy, 
studie, články, publikace, všechny informace o všech a o všem, jsou 
nekontrolovatelně šířené na množství okruhů. Mimořádné množství 
různých zpráv, ve kterých je možné se ztratit. Babylon již není za 
rohem, ale už je zde. Především proto, že chybí hierarchizace pra-
menů, vše je servírováno na informačních talířích jako nekonečný 
„mišmaš“, ze kterého si musíme vybírat jisté množství informací, 
které se nám víc líbí a které jsou nám k užitku. Jdeme přímo, pokud 
neztratíme schopnost předvídat (především deontologickou před-
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vídavostí), proti zdi velmi silného etického relativismu, který vše 
unifikuje a uniformuje a současně směřuje k myšlence kdy definovat 
slabost je pouhý eufemismus.

Ale není vše tak negativní, jak se zdá. Prožíváme skutečně vigilii 
nového začátku komunikace. Nebo, lépe, nové epochy komunikace, 
postbabylonské.

Komunikace, která chce být vzájemnou, nemůže být založena 
na zvěcnění, že si uděláme věc z příjemce i zprostředkovatele, ale 
v lásce, která se stává vzájemnou. Ne náhodou má křesťanství vždy 
spojeno adjektivum vzájemný se společným názvem láska, aby tím 
reprodukovalo ráj na zemi založený na lásce. Odraz nebeské lásky 
na zemi, ale také ve všech velkých náboženstvích kde je zlaté pravi-
dlo, pozitivní i negativní, indikuje vzájemnost jako pravidlo lidského 
spolužití, prvek jednoty, přes různé sváry a vyznání, vzdálená jedno 
od druhého. Komunikační vědy již delší dobu považují vzájemnost 
za základní komunikativní skutek – fakt. Nejznámější modely již kon-
templují tuto vzájemnost, ale je příliš často ohraničena chladností 
mechanických vztahů a vždy: více jedno a méně druhé.

Komunikace pravé vzájemnosti nemůže být binární, ale trinitární. 
Protože mezi tichem a slovem vytváří něco víc, třetí prvek, třetí stvo-
ření – světlo, které vede k naplnění onoho binomu ticho - slovo, které 
„čteme“ ještě před tím než komunikujeme.

Angeletika

Dnešní „informační“ člověk si život bez internetu ani nedokáže 
představit. Šíření zpráv všech typů (a především právě přes inter-
net) se stalo celosvětovým fenoménem naší doby. Žijeme v době, 
kdy na nás ze všech stran útočí masová média. Není proto divu, že 
se vynořila spousta teorií a výzkumů, které se snaží fenomén zpráv 
a jejich „poslů“ pochopit. Angeletika je jedna z těch nejnovějších 
a zatím není moc známá.

Angeletický charakter vědomostí je přesně to, co chce angeletika 
podrobně prozkoumat. Její otázky se týkají původu, cíle a obsahu 
poselství, mocenských struktur, techniky a médií. Dále se zabývá 
jejich šířením, kódováním, formami života a taktéž dějinami poselství 
a poslů. Nesmí se zapomenout ani na výklad psychologických, eko-
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nomických, estetických, etických a náboženských aspektů.1 Taková 
teorie je v podstatě mezioborová a dá se říct, že se tu vlastně probírá 
celý vědecký vesmír.

Angeletika zkoumá zprávu ve dvou různých pojetích. V užším smy-
slu zkoumá její vznik, distribuci, interpretaci, skladování a kontrolu. 
Neomezuje se jen na samotné zprávy, ale zahrnuje i ty, kteří je nosí. 
Dříve doslova poslové, v dnešní a značně modernější době patří mezi 
ně například zpravodajové, novináři či nakladatelé. Právě v tomto 
smyslu se angeletika řadí k humanitním vědám a klade velký důraz na 
rétoriku. V širším smyslu se pak zabývá studiem zpráv jako přírodním 
fenoménem. To zahrnuje studium formy, obsahu a cílů, stejně jako 
jejich smysl. Stejně jako v užším pojetí i zde jsou zkoumáni poslové, 
i když v širším smyslu jsou jimi výrobci a příjemci zpráv.

Soustředění na zprávy a posly může posunout analýzu vzájem-
ných vztahů k procesům, které záleží na každodenním životě.

• Jaký je vztah mezi zprávou a poslem?
• Je význam médií ve zprávách?
• Je obsah zprávy a její forma oddělené?
• Může být forma a obsah odděleny, abychom porozuměli, jak je 

znalost vytvořena, přenesena a užívána?
• Jaký je vztah mezi hermeneutikou a angeletikou? Může herme-

neutika být dohodou o výkladu zpráv nebo poslů v následném 
přednesu a před jinými přenosy?

• Jaké jsou směrnice pro vytvoření zpráv, jejich šíření, usklad-
ňování, vyhledávání, zhodnocení a použití? Jak tyto směrnice 
formují vzájemné komunikační aktivity?

• Kdo jsou poslové v těchto směrnicích? Jaké jsou technologie 
směrnic pro zprávy?

V dnešní době je jeden z mnoha důležitých fenoménů celosvě-
tové šíření poselství všech typů, druhů a všemi možnými prostředky 
a médii. Obzvláště tomu napomohl objev internetu. Civilizace, která 
žije v takovém prostředí, se nazývá informační společnost.

1 Engellehre und Angeletik [online]. 2007-04-24 [cit. 2007-05-12]. Dostupné z: 
<http://blog.
360.yahoo.com/blog-kEbBFTsydLRwylkNzMJW2qPhSE-?cq=1 & p=260>.
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Habermas ve své knize Strukturální přeměna veřejnosti2 hovoří 
o občanské společnosti jako o sféře soukromých osob shromáždě-
ných v publikum. V základním nárysu sociální struktury veřejnosti 
v soukromé oblasti si všímá hlavně vytváření politické a literární 
veřejnosti a v oblasti veřejné pak moci policie a soudního dvora. 
„Klasické schéma strukturální přeměny veřejnosti podle Habermase 
vychází z představy, že původní veřejná sféra, zformovaná v období 
raného kapitalismu (v 19. století) v rozvinutých průmyslových spo-
lečnostech značně ochabla. Habermas ji nazývá „refeudalizovanou“, 
zbavenou autonomie. Taková společnost podle jeho slov neplní svou 
roli, protože je kontrolovaná ekonomickou a politickou mocí. Důvody 
této změny vidí Habermas ve vývoji kapitalistické společnosti, kde 
organizované zájmy se státním monopolem omezují původní veřej-
nou sféru. Veřejnost je pak odsunuta do role pouhých pozorovatelů 
legitimizujících rozdělení politické moci. Svůj podíl zde mají rovněž 
média, která provádějí kontrolu tím, že procesy příslušející veřejné 
sféře přebírají.“3 

Až do devadesátých let dvacátého století se média rozlišovala 
jen jako média pro jednotlivce a masová média. Český filosof Vilém 
Flusser4 se snaží tímto dělením vyjádřit jasné rozdíly mezi diskursiv-
ními a dialogickými médii. Flusser se obával, že masová média, v čele 
s televizí, svou one-to-many-strukturou5 šíření poselství nakonec 
dialogická média můžou ovládnout. Nepočítal tedy s médii, v kterých 

2 Jürgen Habermas. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Habil.), Neuwied, 1962.
3 RŮŽIČKA, Vlastimil. Jürgen Habermas a jeho Strukturální přeměna veřejnosti 
[online]. 2006-03-09 [cit. 2007-05-26]. Dostupné z: <http://www.e-polis.cz/viex.
php?id=131 & catid=
32>.
4 Flusser, Vilém. Kommunikologie. Mannheim, 1996.
převzato od: CAPURRO, Rafael. Theorie der botschaft [online]. 2005-01-08 [cit. 2007-
01-20]. Dostupné z: <http://www.capurro.de/botschaft.htm>. 5. kapitola
5 One-to-many (osobní) struktura v komunikaci je čin, kdy publikování nebo vysílání 
od jednoho vysílače přichází k mnoha přijímačům.

STUDIE 



ČÍSLO 1-4/2019 157

možnost odesílat zprávy many-to-many6, many-to-one7 a one-to-
-many se spojí dohromady. Masová média reagovala na internet 
nejdříve přímo „alergicky“, nyní se ale pokouší předstírat, jako by 
internet byl jen další kanál navíc, aby se jejich vládnoucí postavení 
více zpevnilo. Je ale jasné, že po „internetové“ revoluci masová média 
už nejsou a nikdy nebudou to, co bývala.

Německý filozof Peter Sloterdijk8 poukázal na to, že žijeme v době 
„prázdných andělů“ nebo také v „mediálním nihilismu“, ve kterém 
zapomínáme, jaká zpráva je posílána, zatímco přenosová média se 
rozmnožují. Je to v podstatě skutečná dysangelion současnosti. Slovo 
„dysangelion“ je protějškem k „Evangelium“ a vyjadřuje prázdnou 
povahu poselství, která jsou šířena pomocí masových médií.

Je otázkou, do jaké míry internet působí proti dysangeletickým 
masovým médiím další angeletickou oblastí, která může způsobit 
novou synergii zpráv. Ta by pak dovolila skutečný vzrůst našich šancí 
pro různé formy životní tvorby. Protože my jsme nejen poslové, ale 
zároveň i sama média. Pomalu se uvolňujeme od vertikální struk-
tury šíření poselství (one-to-many). Tuto síť spojují a rozdělují nové 
metody prostředí (digitální dělení). Výzvy této angeletické situace 
pro život celé společnosti nejsou ale ještě přehledné. Společnost 
zpráv, která se v tomto globálním rozsahu ani neodvažuje „snít“ 
o vysvětlení, je přitom přímo uváděna do vzájemného souladu pro 
nové kultury zpráv.

Podle Capurra má přenos zpráv dva druhy struktury, na které se 
Vilém Flusser ve své Komunikologii odkazuje jako na „dialogovou“ 
a „diskurzivní“. První struktura se dá popsat jako „horizontální = 

6 Many-to-many – termín který popisuje třetí důležitou operační formu Internetu. 
Po one-to-one a one-to-many, přichází many-to-many operační forma. Tento vzor 
internetové aplikace začal, když elementy informací mohly být propojeny přes různá 
internetová místa. S vývojem lidé mohli uložit a přijímat informace do a z internetu, 
byli schopni se dynamicky připojovat a komunikovat uvnitř flexibilně utvořeného 
rozsahu. Není tady žádná umělá hranice mezi informacemi a nástroji komunikace.
7 Many-to-one je vlastně opačný proces k one-to-many. Tedy vysílání z mnoha 
vysílačů přijímá jen jeden přijímač.
8 Sloterdijk, Peter. Kantilenen der Zeit. In: Lettre International, 1997, p. 71-77.
převzato od: CAPURRO, Rafael. Theorie der botschaft [online]. 2005-01-08 [cit. 2007-
01-20]. Dostupné z: <http://www.capurro.de/botschaft.htm>. 5. kapitola
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konverzační“ a druhá jako „vertikální = jednosměrná“. Vyjádření 
vertikální představuje, že zprávy jsou přenášeny od vrcholu ke dnu 
pomocí oprávnění nebo síly. Capurro také poukázal na dialektický 
(protikladný) vztah mezi těmito horizontálními a vertikálními struk-
turami v (západní) historii. Pro tuto příležitost uvedl jako ukázkové 
příklady tři různé období.

První příklad je starověké Řecko. V době předcházející Sokratovi 
byla dominantní vertikální struktura přenosu zpráv, pomocí které 
bohové sdělovali jejich záměry lidem. Poslové, kteří doručovali zprávy 
od bohů lidem, byli básníci nebo věštci. Taková struktura zpráv byla 
určována náboženskými a politickými autoritami a stanovila jádro 
společnosti. Kromě této vertikální struktury zpráv byly vyvinuty také 
nějaké horizontální. Tento vývoj nastal pomocí dialogové kultury 
sofistů a filosofie Sókrata a Platóna. Jako taková, vertikální struktura 
zpráv zabrala místo horizontální. To ale neznamená, že vertikální 
zmizela úplně.

Druhým příkladem může být doba osvícenství. Po pádu římské 
říše bylo křesťanství dlouhou dobu umístěno ve středu západní kul-
tury zpráv, tedy dominující vertikální struktury zpráv založené na 
spojení mezi náboženskou a politickou mocí. V době osvícenství se 
dialektický vztah mezi oběma strukturami objevil znovu, ale odlišný 
od toho dřívějšího. Podle Capurra byly vertikální zprávy v tomto 
období založené na příkazech nebo normách charakterizovaných 
kostely a civilní společností. Ty udávaly podmínky. Na druhé straně, 
komunikace mezi výzkumníky pomocí publikování dovolila horizon-
tální struktuře zpráv získat sílu. Tento pohled na techniku vydávání 
jako nástroj umožnil vzájemné horizontální ovlivňování zpráv. Tím 
také zajistil svobodu myšlenek za úrovní pozemských lidských vztahů.

Třetí případ už je z doby elektronických médií, tedy moderní doby. 
Masové sdělovací prostředky, o kterých Habermas uvažuje jako o sdě-
lovacích prostředcích jednosměrného charakteru, jsou považované 
za východisko pro vertikální struktury zpráv. Naproti tomu je internet 
považován za novou infrastrukturu, která nám umožní komunikovat 
horizontálně. Internet vlastně poskytuje všechny druhy přenosu 
zpráv – one to one, one to many, many to one, many to many. Toto 
je jistě jedinečná situace v celých dějinách, a proto stojí za to ana-
lyzovat ji z hlediska společnosti zpráv. Tato horizontální struktura ve 
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věku internetu je jeden z hlavních cílů angeletiky. Dokonce jestliže 
internet oslabí dosavadní nadvládu vertikálních zpráv sdělovacích 
prostředků, vždy budou i tyto struktury mít nějaké to místo v našem 
životě. I tento boj za vládu je jedním z témat angeletiky.

Díky technologickému pokroku vznikla nová forma zpráv – digi-
tální. Ta významně ovlivňuje nejen politiku a ekonomiku, jak tomu 
bylo dříve, ale zasahuje také do našeho každodenního života. Většina 
lidí si to ani neuvědomuje, nebo se nestarají o to, že s námi někdo 
pravděpodobně manipuluje.
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Anotace publikací

BIOETICKÉ KONFERENCE 
MSKA OLOMOUC. VYBRANÉ 
PŘEDNÁŠKY (2000–2019).

Editoři: Jiří Ehrmann a Roman 
Zaoral. Vydala: Moravsko-
-slezská křesťanská akademie 
Olomouc, 2019, ISBN 978-80-
904075-4-1

Sborník vydaný při příležitosti 
20. výročí bioetických konfe-
rencí, pořádaných Moravsko-
-slezskou křesťanskou akade-
mií v Olomouci v pravidelných 
ročních intervalech od roku 

2000, obsahuje program všech dvaceti konferencí, včetně autorů 
jednotlivých sdělení. Silný edukační potenciál mají in extenso pre-
zentované vybrané referáty, které tvoří hlavní náplň sborníku. Z vět-
šiny konferencí byl ke zveřejnění vybrán vždy alespoň jeden klíčový 
referát. Sborník tak nabízí poměrně širokou škálu bioetických témat 
a je zároveň dokladem toho, kam se diskuse nad nimi za posledních 
dvacet let posunuly.

Autoři publikovaných příspěvků: Ondřej Dostál, Jiří Gallo, Alena 
Glajchová, Jozef Glasa, Petr Hach, Jan Hendl, Jan Holčík, Iva Holme-
rová, Vladimír Mihál, Marta Munzarová, František Neradílek, Aleš 
Opatrný, Zdeněk Pak, Jiří Skoblík, Augustin Svoboda, Marek Orko 
Vácha, Růžena Zaoralová.

Sborník je určen nejen studentům etiky na lékařských a zdravot-
nických fakultách, ale všem zájemcům o aktuální bioetická témata. 
Lze jej objednat na adrese MSKA, Wurmova 11, 771 00 Olomouc 
nebo e-mailem: mska@mska-akademie.cz.
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PAPEŽSTVÍ A FENOMÉN 
ULTRAMONTANISMU V ČES-
KÝCH ZEMÍCH. Lukáš Fasora, 
Miroslav Kunštát, Tomáš W. 
Pavlíček a kol.: Praha: Aca-
demia, Masarykův Ústav Av 
Čr 2019, 579 Stran

Kniha - stejně jako ilust-
race na její obálce - ukazuje, 
že věkovitá instituce papež-
ství byla i v nedávné nedávné 
minulosti pro jedny ochranou 
a útočištěm před bouřemi 
moderního světa, pro druhé 
pak výrazem zastaralé insti-
tuce bránící pokroku. Toto 
napětí vyjadřuje ve svérázné 

umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benedik-
tinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí Pet-
rův nástupce Pius X., který je však atakován symbolickou flotilou 
nepřátelských člunů: pyšným racionalismem, francouzskou revolucí, 
tehdejší světskou mocí, Martinem Lutherem, svobodnými zednáři 
a dokonce i čertíkem začteným do liberálního vídeňského deníku 
Neue Freie Presse… Obě krajní pozice se však v 19. a první polovině 
20. století značně vyvíjely, vzájemně ovlivňovaly, a i v českých zemích 
plnily funkci specifických kulturních kódů, do značné míry působících 
i v dnešní době. Tzv. ultramontanismus byl totiž důležitým fenomé-
nem v procesu vytváření moderních evropských společností. Byl pro-
jevem nezanedbatelného vlivu římského papeže i „za horami“ (ultra 
montes, tedy za Alpami). Kniha soustavně analyzuje obraz papeže ve 
zdejším českém i německém jazykovém prostředí, a to jak v katolické 
církvi, tak v nekatolickém a občanském prostředí vůbec. Nezapomíná 
ani na související náboženské, kulturní a politické transfery se sousedy 
ve střední Evropě.
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Obnova a aktivity MSKA  
ThDr.  ICLic. Jiří Koníček 

I. Obnova a rozvoj organizačních struktur MSKA
Základní program obnovy a rozvoje MSKA vychází z usnesení VS MSKA 
a úkoly z toho plynoucí pro prezidium MSKA. Pro rozvinutí činnosti 
MSKA v celém rozsahu své působnosti se zaměřilo prezidium na 
reformu organizačních struktur MSKA.

Prezidium MSKA pro zajištění obnovy organizačních struktur 
a rozvoje sítě a k zajištění vzdělávní v křesťanském učení uskutečnilo 
vše potřebné k reorganizaci administrativních struktur. Valné shro-
máždění MSKA dne 17. 3. 2018 schválilo nové úpravy Stanov MSKA, 
které obsahují zásadní změny, zejména změnu sídla MSKA a založení 
nových organizačních struktur Akademické kolegium a Kluby křes-
ťanské akademie.

1) Obnova administrativních struktur MSKA
Vedení MSKA při přípravě nových Stanov projednalo návrh zřídit 

z pobočné kanceláře, která byla poskytnuta olomouckým arcibiskup-
stvím, nové sídlo MSKA. Pozice sídla MSKA v Olomouci, metropole 
moravské církevní provincie, je optimální vzhledem k vyrovnané 
spádovosti ve vztahu k organizačním strukturam brněnské a ostrav-
sko-opavské diecéze. Po schválení změny sídla MSKA bylo realizováno 
přemístění sekretariátu MSKA a s tím spojené administrativy z Brna 
do Olomouce.

Olomouc - sídelní kancelář a sekretariát MSKA je umístěna v pro-
storách arcibiskupské knihovny a má velmi dobré zázemí díky podpoře 
a spolupráci s arcibiskupstvím olomouckým. Významným přínosem 
je blízké umístění akademických, univerzitních a kulturních insti-
tucí a možnost navázaní spolupráce k pořádání společných akcí. Po 
ukončení nájmu prostor v Brně v květnu 2019 byla část inventáře 
přemístěna k vybavení nových prostor, poskytnutých arcibiskupem 
olomouckým k pravidelnému vzdělávání, kurzům a činnosti Klubu 
křesťanské akademie MSKA v Olomouci.

Centrální kancelář a sekretariát MSKA zajištuje veškeré admini-
strativní, evidenční, účetnické a informačně-redakční činnosti, které 
vykonávají hospodářka MSKA, sekretář MSKA, projektový mana-
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žer a redaktor-editor MSKA. Administrativní centrum je v procesu 
budování materiálně-technického zázemí a zajišťování personálního 
obsazení, které je nutné pro zajištění činnosti a rozvoje organizačních 
struktur MSKA, zejména RP a Klubů MSKA.

Vzhledem k podpoře a spolupráci ze strany biskupství byly vytvo-
řeny podmínky pro založení vzdělávacích center v diecézních městech 
v Brně a Ostravě pro vzdělávání v křesťanském učení a nauce církve.

Brno – Prostory kanceláře bývalého sídla MSKA s vybavením byly 
poskytnuty k činnosti RP Brno, kde probíhaly akce a jazykový kurz. 
Po změně sídla bylo s brněnským biskupstvím dohodnuto ukončení 
nájmu kanceláře po vyklizení prostor. Po vyklizení kanceláře byla část 
vybavení a inventář kanceláře v Brně darován brněnskému biskupství 
pro vybavení prostor pro mládežnické středisko a část technického 
vybavení RP Brno.

Prezidentem MSKA byla dojednána dohoda s Opatstvím řádu 
sv. Augustina na Starém Brně, který poskytl za velmi příznivých pod-
mínek prostory pro činnost RP a Klubu MSKA.

Ostrava – k dispozici je kancelář s knihovnou v prostorách fary 
farnosti Božského Spasitele v Ostravě-město. Za prostory s vybavením 
MSKA není účtováno nájemné. Pro přednáškovou činnost je biskup-
stvím poskytován sál biskupské kurie.

2) Obnova Regionálních poboček MSKA
Obnova regionální sítě je realizována formou zjištění stavu regi-

onálních poboček, programy podpory k obnově činnosti a případně 
transformace na Kluby křesťanské akademie MSKA, kde je menší 
počet účastníků, ale s pravidelným vzdělávacím programem. Druhým 
úkolem je rozšiřování organizační sítě formou zakládání nových Klubů 
MSKA, zejména v diecézních a univerzitních městech. Třetím úkolem 
je obnovování a rozvíjení hlavní akademické činnosti MSKA. Za tím 
účelem bylo ustanoveno Akademické kolegium MSKA jako poradní 
sbor pro konzulaci strategického směřování MSKA a programu vzdě-
lávacích projektů. Záměrem je obnova organizačních struktur a roz-
vinutí činnosti MSKA v souladu s jejími Stanovami, Usnesením VS, 
cílem a úkoly tak, aby byla odpovídajícím partnerem ve spolupráci 
s odbornými a společenskými institucemi.
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Vedení MSKA realizovalo celou řadu opatření na obnovu a oživení 
činnosti Regionálních poboček. Poskytována je ekonomická a finanční 
forma podpory a kromě toho vedení poskytuje a plánuje další formy 
podpory RP. Prezidium pro obnovu RP vydalo Pokyny pro obnovu 
činnosti RP. Na základě těchto Pokynů se v některých RP uskutečnila 
členská schůze, byl zvolen výbor a podána zpráva o stavu a činnosti. 
Následně byla svolána porada RP k projednání situace, fungování 
a k vzájemnému informování a koordinaci při organizaci akcí. Byly 
projednány podněty předsedů. Prezidium projednalo tyto podněty 
a na základě toho byly schváleny směrnice o financování RP vypra-
cované hospodářkou MSKA. Sekretariátem MSKA byl vypracován 
Přehled stavu a situace RP MSKA. Dále je vypracován pro předsedy RP 
informační přehled témat a lektorů, prezidium poskytne pomoc při 
zajištění akcí. Prezidium poskytlo pomoc při organizací akcí k oživení 
a rozvinutí činnosti RP, zejména v univerzitních městech Olomouc, 
Brno, Ostrava a připravuje obnovu činnosti ve Zlíně a Opavě. Byla 
obnovena činnost RP Uherský Brod, organizačně byla ustanovena 
RP Bílovice nad Svitavou a nově založené RP Brno – Obřany a RP 
Křenovice u Slavkova.¨

3) Zakládání Klubů křesťanské akademie MSKA
Kluby MSKA jsou vzdělávací místa pro pravidelnou výuku, kurzy 

a společenská místa pro neformální akademickou diskuzi a dialog pro 
všechny zájemce o vzdělávání. V souladu se Stanovami a Statutem 
byl zahájen proces zřizování klubu pro vzdělávání, kurzy a výuku a pro 
společenské setkávání a pořádání klubových večerů. Zakládání klubů 
MSKA – v první fázi byly v říjnu 2019 zřízeny Kluby MSKA v diecézních 
a univerzitních městech v Olomouci, Brně a Ostravě. Připravuje se 
založení Klubů MSKA v Opavě a Zlíně.V druhé fázi byly transformovány 
nefukční RP MSKA, které byly zrušeny k 31. 12. 2019 a na místo nich 
byly založeny Kluby MSKA k 1. 1. 2020.

4) Založení Akademického kolegia MSKA.
Akademické kolegium MSKA je nová organizační struktura MSKA 

v souladu se Stanovami MSKA jako poradní odborný orgán (prezidia) 
akademie, který projednává zásadní otázky strategie a odborné pro-
filace. AK je poradní orgán prezidia pro zajištění rozvoje akademické, 
vědecké a odborné činnosti k naplňování cílů dle Stanov. Akademické 
kolegium poskytuje poradenství k činnosti akademie – vědecké a pub-
likační. Akademické kolegium je tvořeno zástupci akademických, spo-
lečenských a církevních institucí z domácího prostředí i ze zahraničí. 
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Členové Akademického kolegia MSKA poskytují poradenství orgánům 
MSKA pro přípravu akademické činnosti a vzdělávacích programů.

5) Cyrilometodějský institut MSKA
V době totalitního režimu byly vytvořeny českým exilem Křes-

ťanská akademie Řím-Velehrad a slovenským exilem Slovenský ústav 
svätých Cyrila a Metoda. Instituce zvláště svou publikační činností 
významně napomáhaly ve vzdělávání v teologii a nauce církve křes-
ťanů v totalitním Československu. Po pádu totality se plně rozvinulo 
vzdělávání v křesťanském učení v celé šíři a na všech stupních - obno-
vou teologických fakult, vznikem diecézních vzdělávacích středisek, 
výukou náboženství ve školách, bohatou publikační činností nových 
křesťanských nakladatelství. Pro vzdělávání laiků v křesťanském učení 
vznikly a volně navázaly na předchozí instituce působící v Římě Česká 
křesťanská akademie a Moravsko-slezská křesťanská akademie. Insti-
tuce navazující na cyrilometodějský ústav, která by rozvíjela cyrilome-
todějský odkaz, nebyla v Čechách a na Moravě založena. Při návštěvě 
Československa papeže sv. Jan Pavel II. doporučil, aby se Velehrad stal 
místem vzdělávání, studií a dialogu pro evangelizaci Evropy.

Moravsko-slezská křesťanská akademie, která rozvíjí odkaz Křes-
ťanské akademie v Římě, v záměru navázat na působení cyrilome-
todějského ústavu v Římě a rozvíjení odkazu učení a díla sv. Cyrila 
a Metoděje založila Cyrilometodějský institut MSKA v Olomouci ve 
spojení s dalšími místy a institucemi rozvíjejícími odkaz sv. Cyrila 
a Metoděje.

Cyrilometodějský institut MSKA je založen na úzké spolupráci 
s církevními autoritami a církevními vzdělávacími centry, aby činnost 
Institutu podporovala službu Učitelského úřadu Církve na všech stup-
ních - v podpoře výkladu dokumentů papeže a Apoštolského stolce, 
v podpoře a odborného výkladu či osvětlení postojů České biskupské 
konference a v podpoře učitelské služby diecézním biskupům a kně-
žím ve farnosti.

II. Aktivity MSKA centrálně organizované v roce 2019
Centrálně byly organizovány akce na podporu obnovy činností 

RP v regionu, zejména v diecézních městech. Prezidium organizovalo 
jednorázové akce, které byly tematicky zaměřeny na významná his-
torická výročí a na aktuální problematické otázky.
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1) Akce MSKA pořádané centrálně v roce 2019
MSKA realizovala akce k jubilejím roku v roce 2019. Jednalo se 

o 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, 120. výročí narození Františka kardinála 
Tomáška a 20. výročí bioetických konferencí v Olomouci. Přehled akcí:

• Liturgicko-akademická oslava a kolokvium na téma „Sv. Cyril – 
světec a filozof“ pořádaná v katedrále sv. Václava v Olomouci 
k 1150. výročí úmrti sv. Cyrila v Římě dne 14. 2. 2019. V liturgické 
části byla sloužena pomocným biskupem olomouckým Mons. 
Antonínem Baslerem mše svatá s promluvou a v akademické 
části bylo připomenuto prof. L. Tichým překladatelské dílo 
sv. Cyrila a doc. J. Jonovou jubilejní cyrilometodějské oslavy 
v historii. Akce byla pořádáná k zahájení oslav jubilejního roku 
sv. Cyrila.

• Liturgicko–akademická oslava k jubileu 120. výročí narození 
Františka kardinála Tomáška, která se uskutečnila 1. 5.  2019 
ve Studénce. Program byl zahájen v předvečer přednáškou 
doc. J. Jonové a v den oslav byla slavena mše svatá kardinálem 
Dominikem Dukou, který společně s dalšími hosty otevřel 
výstavu „To byl kardinál Tomášek“ v místním muzeu. Část 
expozice byla prezentována v Ostravě a Olomouci, kde byly také 
přednášky s tím spojené. MSKA podporovala a spolupracovala 
s hlavním organizátorem akce SaK Studénka. 

• Akademicko-kulturní večer a výstava - Česká bible – příběh 
a umění v odkazu sv. Cyrila a Metoděje, uskutečněné 
v arcibiskupském paláci v Olomouci dne 3. 5. 2019. Akce 
pořádáná arcibiskupstvím olomouckým ve spolupráci s MSKA.

• Italsko- moravské dny. Ve dnech 5.–7. 5. 2019 proběhla akce 
Italské dny v Olomouci, na které uskutečnilo setkání delegace 
potomků vystěhovalců z Tridentska, (dnešní území Italie), kteří 
byli vystěhovaní v době I. světové války na Moravu do obcí 
pod Svatým Hostýnem a na Svatý Kopeček. V bohatém pro-
gramu Italských dnů v Olomouci byla i prezentace publikace 
„ Leť myšlenko“ o životě tridentských vystěhovalců na Svatém 
Kopečku a požehnání pamětní dnesky, které vykonal olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner.

• Mezinárodní kongres hnutí „Europa Christi“ na téma „Aby 
všichni byli jedno“ - poslání evangelizace svatých Cyrila 
a Metoděje - správného modelu inkulturace pro Evropu se 
uskutečnila dne 11. května 2019 na Velehradě. Hlavním orga-
nizátorem zasedání bylo hnutí Europa Christi vedené inf. Irene-
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uszem Skubisem. Spoluorganizátorem akce bylo Arcibiskupství 
olomoucké pod záštitou arcibiskupa olomouckého Mons. Jana 
Graubnera, metropolity moravského, který ve svém vystou-
pení připomněl velehradské unionistické kongresy jako odkaz 
a inspirace v současném ekumenickém dialogu. Akci podpořila 
a spolupracovala MSKA.

• Liturgická oslava sv. Cyrila a Metoděje a seminář o plánovaném 
Cyrilometodějském institutu. Na slavost sv. Cyrila a Metoděje 
byla odpoledne slavenaapoštolským exarchou Mons. Ladisla-
vem Hučkem a duchovenstvem staroslověnská liturgie za účasti 
prezidenta a člena prezidia MSKA. Na faře se pak uskutečnil 
seminář o plánovaném založení Cyrilometodějského institutu 
a jednání prezidenta MSKA s exarchou a duchovním správcem 
Velehradu P. Josefem Čunkem o možnosti vzájemné spolupráce 
a působení pobočky na Velehradě.

• XX. Bioetická konference na téma „Umělá inteligence v medi-
cíně a ošetřovatelství“ se uskutečnila 2. 10. 2020. Při konferenci 
byl prezentován sborník Bioetické konference, vybrané referáty 
pořádáných konferencí dvacetileté historie.

• XI. Akademické dny MSKA - mezinárodní konference na téma 
Rozvíjení odkazu díla sv. Cyrila a Metoděje, které se uskuteč-
nila dne 17. 10. 2019 v Olomouci. Konference byla zahájena 
v katedrále sv. Václava liturgií sv. Jana Zlatoustého slavenou 
apoštolským exarchou Mons. doc. L. Hučkem, který také před-
nesl úvodní slovo na konferenci. Referáty doc. J. Jonová, doc. 
L. Hlad a HEDr. L. Hromjak, ve kterých představili osobnosti 
a dílo sv. Cyrila a Metoděje v teologicko – pastoračním odkazu.

• Liturgicko – akademická pocta sv. Cyrila - Konstantina v bazilice 
sv. Klimenta při národní pouti do Říma k 30. výročí svatořečení 
Anežky české a dík za dar svobody ve dnech 11.–13. 11. 2019. 
Pondělí 11. 11. 2019 byla dopoledne zahájena národní pouť 
modlitbou českých a  moravských biskupů a společnou modlit-
bou litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta 
nad hrobem sv. Cyrila u příležitosti 1150. výročí jeho úmrtí 
v Římě. Následně samostatně prezident MSKA se zástupci 
plánovaných poboček Cyrilometodějského institutu – P. Ludo-
vicem Melo- Řím a P. Josefem Čunkem z Velehradu uskutečnili 
liturgickou poctu sv. Cyrilu u hrobu a svěření záměru založení 
Cyrilomerodějského institutu. Proběhla prohlídka a výklad his-
torického kontextu a poutní tradice. Akci podpořili a požehnali 
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jí aricibiskup olomoucký, metropolitia moravský Mons. Jan 
Graubner a apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko.

2) Vzdělácí kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje
MSKA rozšiřuje svou vzdělávací činnost o vzdělávací kurzy, které 

mají poskytnout věřícím a všem zájemcům pravidelné celoživotní 
akademické vzdělávání v teologických oborech, křesťanské nauce 
a učení církve v regionu v rámci klubů MSKA nebo v jiných vzdělá-
vacích střediscích. MSKA projektem uvedení do teologických oborů 
chce vyjit vstříc zájmu a potřebám laiků a poskytnout celoživotní 
vzdělávaní v křesťanské nauce v regionu na dostupných místech 
pro širší generační okruh. Kurz je specifickou součástí celoživotního 
vzdělávání v teologických oborech a nauce církve.

Při příležitosti jubilea sv. Cyrila připravila MSKA Kurz Poznávání 
díla sv. Cyrila a Metoděje, který je zaměřen na prohloubení znalostí 
v teologických oborech ve světle a inspiraci díla a učením sv. Cyrila 
a Metoděje. Kurz by obsahoval uvedení do teologických oborů spo-
jených s dílem sv. Cyrila a Metoděje: křesťanská filozofie, dogma-
tika, katechetika - věrouka, biblistika, liturgie, církevní právo, církevní 
dějiny, apoštolát a evangelizace, ekumenismus a mezináboženský 
dialog.

Sekretariát a CMI MSKA připravil a relizoval projekt kurzu k pravi-
delnému vzdělávaní podle stanoveného vzdělavácího plánu. V zimním 
semestru akademického roku 2019/2020 byl kurz zaměřen na cyrilo-
metodějská témata v oborech biblistiky, historie a filosofie:

I. Dílo Sv. Cyrila a Metoděje v historickém kontextu Evropy - Cyklus 
přednášek se zaměřoval na odhalení historických souvislostí působení 
sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu současné spo-
lečnosti. Orientoval se zejména na dějiny cyrilometodějské tradice 
slovanských národů s odkazem ke křesťanskému kulturnímu dědictví 
střední Evropy.

II. Biblické dílo Sv. Cyril a Metoděj a české biblické překlady - cyklus 
přednášek umožnil orientovat se v základních otázkách biblických 
překladů, seznámil účastníky s překlady ve slovanských jazycích 
a poskytl uvedení do biblistiky.

III. Filozofické učení v době sv. Cyrila a Metoděje a západní filo-
zofie - cyklus přednášek se zaměřoval na představení filozofického 
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učení v době sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu 
západní filozofie sv. Tomáše Akviského. Kurz rozvinul kompetence 
účastníků ve filozofické nauce a umožnil jim porozumět principům 
křesťanské filozofie a zároveň zlepšil možnost jejich aplikací v občan-
ské společnosti.

Kurz se uskutečnil v Olomouci v době od 12. 10. 2019 do 
17. 10. 2019. Výuka probíhala v Klubu křesťanské akademie, 
v budově Arcibiskupské knihovny v Olomouci. V Brně byl kurz zahá-
jen 12. 12. 2019 a probíhal v prostorách opatství řádu sv. Augustína.

Každý z cyklů byl sestaven takovým způsobem, aby umožnil roz-
vinout znalosti v oblasti teologických oborů a křesťanské nauce. 
K jednotlivým přednáškovým kurzům jsou připravovány studie, které 
poslouží k orientaci v nabízených tématech a objednání jednotlivých 
kurzů místními společenstvími. Plánované jsou kurzy k aktuálním 
otázkám a tématům.

3) Publikační činnost MSKA
MSKA vydala či podpořila vydání periodika a publikace:

-Dialog Evropa XXI, 1-4/2019. Časopis MSKA obsahuje články 
z pořádaných akcí MSKA a studie k aktuálním tématům.

-Bioetické konference: RP MSKA Olomouc, vybrané referáty - 
sborník k problematice otázky vztahu mediciny a etiky.

-Leť myšlenko: MSKA - publikace vzpomínek italských vyhnanců 
o životě na Moravě v době I. světové války. MSKA publikaci finančně 
podpořila. Prezident MSKA se při svém pobytu v Levico Terme setkal 
a jednal se starostou nedalekého města Calldonazo, ze kterého byli 
vysídleni jejich předkové na Moravu.

4) Zahraniční aktivity MSKA
Slovensko – Nitra. III. Kongres hnutí Europa Christi v Nitře „Misia 

apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda, ako výzva pre novú evanje-
lizáciu Európy“. Jednání a konzultace prezidenta MSKA s nitranským 
biskupem prof. V. Judákem, který je členem Akademického kolegia 
MSKA, o aktivitách  MSKA a projektu Cyrilometodějského institutu 
a založení pobočky CMI v Nitře. Jednání o spolupráci s Univezitou 
Konstantína Filozofa a s obdobnými institucemi.
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Polsko – Lublin. V rámci akademických aktivit prezidenta MSKA  
na KUL v Lublinu byla navázána spolupráce mezi MSKA a Institutem 
kanonického práca KUL Lublin a získán člen Akademického kolegia 
MSKA prof. M. Sitarzs, vedoucí katedry církevního a ústavního práva 
KUL Lublin. Projednána byla spolupráce na přípravě a upořádání 
mezinárodní konference v Praze k tématu konfesněprávní úpravy  
vztahů církve a státu v ČR. Jednání a konzultace proběhly s  prof. J. 
Krukowskim, předsedou Sdružení kanonistů Polska o  problematice 
konkordátního práva a ratifikace smlouvy se Svatým stolcem v Pol-
sku a perspektiva řešení ratifikace smlouvy Svatého stolce s Českou 
republikou. Byla navázána spoluráce s Hnutím Europa Christi vede-
ným prelátem Mons. Ireneuszem Skubisem a dojednána spolupráce 
s MSKA v úsilí  ochraně  křesťanských hodnot a evangelizaci Evropy. 

Rakousko-Vídeň – účast viceprezidenta MSKA na pracovním 
setkání členů FEECA o vzdělávání v aktuálních problematických otáz-
kách v Evropě. 

Vídeň – Předsednictvo Spolku katolických akademiků Rakouska 
pozvalo delegaci MSKA na konferenci na ekologické téma pořádané 
ve Vídni ve dnech 23. - 24. 11. 2018.  Prezident a viceprezident MSKA 
při jednání s gremiem Spolku katolických akademiků Rakouska navá-
zali na setkání v Olomouci v roce 2017. Prezident MSKA  informoval  o 
organizačních a strukturálních změnách a směřování MSKA, abychom 
jako křesťané a členové akademických asociací ve  spojení s církev-
ními autoritami spolupracovali  při poskytování našich odborných 
znalostí k výkladu učení církve a vzdělávaní věřících. Představitelé 
KAVÖ informovali o charakteru organizační strutury ve formě asoci-
ace volně sdružených a spolupracujících samostatných katolických 
vzdělávacích sdružení či institucí, která je inspirací pro obdobné 
pořádání křesťanských vzdělávacích sdružení v České republice. 

Itálie – Řím. V rámci národní poutě do Říma  k výročí svatořečení 
Anežky České a poděkování za 30. let svobody se delegace MSKA 
účastnila liturgicko-akademického uctění sv. Cyrila v bazilice sv. Kli-
menta. V návaznosti na předchozí spolupráci s papežským peniteciá-
řem P. ThLic. A. Ludovicem Melo OP, specialistou na východní obřady, 
bylo projednáno jeho členství v Akademickém kolegiu MSKA a pod-
pořeno založení pobočky Cyrilometodějského institutu MSKA v Římě. 
Navázána byla spolupráce s arcibiskupem Prof. ThDr. ICODr. Cyrilem 
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Vasiľem SJ, PhD., sekretářem Kongregace pro východní církve. Jednání 
se týkalo založení pobočky Cyrilometodějského insitutu MSKA v Římě 
ke spolupráci se slovenským Ústavem sv. Cyrila a Metoda a pobočným 
Historickým ústavem České akademie věd.

I. Plán aktivit MSKA na rok 2020
Prezidium MSKA připravilo plán aktivity MSKA a jejích složek, 

kolektivních členů a tematických sekcí pro rok 2020, ve kterém si 
připomíná obnovu církevních struktur a svobodného působení Církve 
po pádu totality v pluralitní demoracii a zejména připomínka zalo-
žení Moravsko-slezské křestanské akademie. Prezidium schválilo 
projekt 30 LET SVOBODY KATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 
A OBNOVENÝCH VZTAHŮ SE SVATÝM STOLCEM. Projekt je zaměřen 
na studium a prezentaci Katolické církve a Apoštolského stolce ve 
vztahu k českému společenství a dialog o vzájemných vztazích církve 
a státu v utváření kooperačního systému vztahu a smluvní úpravy 
mezi Českou republikou a Svatým stolcem.

Plánované akce projektu:
1) Konference k problematice právní úpravy vztahů církve a státu 
v ČR, týkající se konfesně právní úpravy a problémy a perspektivy for-
mování kooperačního modelu vztahů církve a státu, Připraví a uspo-
řádá právní sekce MSKA pro zájemce, odborníky i veřejnost.

2) Sympozium ke konkordátní tématice a smluvní úpravy mezi ČR 
a Svatým stolcem, týkající se problémů a perspektivy smluvní úpravy 
mezi ČR a Svatým stolcem. Připraví a uspořádá Právní sekce MSKA 
pro zájemce, odborníky i veřejnost.

3) Odborný seminář o konkordátní smluvní praxi v EU a vztahu k ČR. 
Prezentace smluvní úpravy se Svatým stolcem v sousedních zemích 
a srovnání se smluvní úpravou s ČR. Připraví a uspořádá Sekce studií 
vztahů církve a státu MSKA za účasti českých a zahraničních odbor-
níků (prof. Krukowskim (PL)).

4) Církevně-společenské akce k prezentaci a uctění církevních a spo-
lečenských osobností významných pro církev a stát a vydání publi-
kačních výstupů z akcí (národní světci a církevní osobnosti). Příprava 
a zajištění: Kolektivní člen MSKA Hnutí obnovy duchovní tradic ve 
spolupráci se společenskými a státními institucemi.
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5) Akce k rozvoji cyrilometodějského odkazu v ekumenickém a spole-
čenském dialogu připraví a uspořádá Cyrilometodějský institut MSKA 
ve spolupráci se zeměmi, které rozvíjejí tuto východní liturgickou 
tradici.

6.) Cyklus přednášek na téma „Role Katolické církve a Svatého stolce 
v české společnosti“ - prezentace postavení a role Katolické církve 
a vztahů ke státu a české společnosti. Přednášky jsou určeny pro 
zájemce a odbornou veřejnost. Zajišťují členové odborných sekcí 
MSKA. Přednáškové cykly budou probíhat v RP a Klubech MSKA.

7.) Publikace „Katolická církve v přelomových výročích Českosloven-
ska (1918–1993)“ - historická studie pojednávající o roli Katolické 
církve v přelomových událostech v historii Československa v církev-
ně-politickém a konfesně-právním vývoji. Publikaci připravuje Institut 
studií vztahů církve a státu a Historická sekce MSKA.

8.) Články časopisu MSKA Dialog Evropa XXI „Církve a Svatý stolec 
a jejich poslání v svobodné a pluralitní společnosti v třicetiletém 
vývoji České republiky“ - reflexe, pohled na obnovu a působení Církve 
a způsob řešení aktuálních problematických záležitostí zajímajících jak 
církev, tak občanskou společnost, zejména na téma Katolická církev 
a média, Katolická církev a peníze. Zajistí odborníci MSKA a redaktoři 
časopisu Dialog Evropa XXI.

Projekt je připravován a realizován ve spolupráci s akademickými, 
odbornými a církevními institucemi obdobného zaměření. Veškeré 
aktivity jsou vykonávány v konzultaci a spolupráci a souladu s kompe-
tentními církevními činiteli, tedy s Českou biskupskou konferencí, při 
respektování jejich rozhodnutí a oficiálního samostatného jednání. 
Hlavním záměrem je podpora dořešení smluvní úpravy mezi Svatým 
stolcem a Českou republikou k utváření kooperačního modelu vztahu 
církve a státu s garancemi mezinárodní konkordátní smlouvy k vzá-
jemné spolupráci ke společenskému dobru v pluralitní společnosti 
parlamentní demokracie v České republice.

Zprávu a projekt připravil P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA

AKTIVITY MSKA



Mezinárodní sympozium - III. kongres Hnutí Evropa Christi na téma „Vrátiť sa 
ku Kristovi “ Nitra 26. 9. 2019.: 
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Národní pouť do Říma  11. – 13.11. 2019 k 30. výročí svatořečení
Anežky České a uctění u hrobu sv. Cyrila k 1150. výročí jeho úmrtí


