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Kresťanstvo a globalizácia 

 

Martin HARMANOŠ 

 

Úvod 

Globalizácia ako novodobý jav predstavuje problematiku, ktorá sa týka viacerých 

oblastí spoločenského života. Zahŕňa zmeny v ekonomike, moderné formy mediálnej 

komunikácie, týka sa kultúrnych zmien, ale aj vzťahu medzi novými globalizačnými prvkami 

a náboženstvami. A práve problematike vzťahu medzi globalizáciou a náboženstvom 

venujeme v našom príspevku osobitnú pozornosť. Zamerali sme sa najmä na vzťah 

kresťanstva a globalizácie. Príspevok sme rozdelili do štyroch častí.  

V prvej časti príspevku sme sa zamerali na definíciu globalizácie, na jej ponímanie 

rôznymi teoretikmi. Zdôrazňujeme proces jej nástupu po roku 1989 a aký mala vplyv na 

jednotlivé európske štáty. Ďalej rozoberáme pozitíva a negatíva globalizácie v modernom 21. 

storočí a pozornosť venujeme aj skupinám, ktoré sú za a ktoré proti globalizácii. Analyzujeme 

aj spôsoby riadenia globalizácie cez princípy, ktoré vypracovala OECD koncom dvadsiateho 

storočia. 

V druhej časti príspevku sa venujeme úlohám náboženstva v procese globalizácie. Cez 

štúdiá viacerých teoretikov sme sa pokúsili opísať úlohy náboženstva v šesťdesiatych rokoch 

20. storočia a jeho úlohy v súčasnosti. 

Históriu a súčasné pôsobenie ekumenického hnutia analyzujeme v tretej časti nášho 

príspevku. Pozornosť sme sústredili na činnosť ekumenického hnutia od 19. storočia. 

Rozoberáme napríklad pôsobenie kresťanských misií v Ázii a Afrike, vzájomné súperenie 

medzi skupinami pri šírení kresťanských myšlienok, ale aj udalosti, ktoré súviseli s 

vytvorením jednotného postupu pri šírení kresťanského učenia. Poukazujeme aj na sociálne 

otázky, o ktorých sa viedli diskusie v rámci ekumenického hnutia. Súčasné pôsobenie 

ekumenického hnutia popisujeme prostredníctvom diskusie medzi cirkevnými predstaviteľmi 

o otázkach, súvisiacich so zjednotením cirkví, pričom venujeme pozornosť aj pôsobeniu 

Svetovej rady cirkví, ekumenickému dialógu koncom dvadsiateho storočia a ekumenickú 

spoluprácu v súčasnosti. 

V poslednej časti príspevku sme sa zamerali na vzťah medzi katolíckou cirkvou a 

procesom globalizácie. Všímame si postoj katolíckych predstaviteľov ku globalizácii, 

pluralitnej spoločnosti či misijnej činnosti. Spomíname aj ich postoj ku dialógu medzi 
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kresťanmi a nekresťanmi a takisto aj závery Druhého vatikánskeho koncilu o pravej Kristovej 

cirkvi, za ktorú považuje katolícku cirkev. 

 

Definícia globalizácie 

 Pri skúmaní vzťahu medzi kresťanským náboženstvom a súčasnými modernými 

globalizačnými prvkami, by sme sa v úvode mali zaoberať samotným pojmom globalizácia a 

pokúsiť sa vo viacerých oblastiach analyzovať jeho význam. Ešte pred pádom komunizmu sa 

globalizácia nepovažovala za problém, o ktorý by sa mali zaujímať odborníci z rôznych sfér 

spoločenského života. Postupne však problém globalizácie vyvolal šok vo viacerých krajinách 

západnej Európy. Ako uvádza Ulrich Beck, tento šok bol spôsobený týmito skutočnosťami: 

„a) išlo o štáty s primárne hospodárskym sebavedomím, ktoré sa cítili dotknuté a ohrozené 

zvonku pôsobiacimi silami globálneho trhu 

 b) štáty zakladajúce svoju politiku na hodnotách sociálneho štátu, boli náhle vystavené tlaku, 

ktorý ohrozil vierohodnosť touto politickou orientáciou sledovaných hodnôt“ (Mezřický, V.: 

Peripetie procesu globalizace. In: Mezřický, V. (ed.): Globalizace. Praha: Portál, 2003) 

Ako ďalej uvádza Václav Mezřický „globalizácia je predovšetkým spontánny, neriadený 

proces. V istej miere vedie k vzájomnej integrácii niektorých spoločností na vyššiu, práve 

globálnu úroveň. Jednoznačná definícia globalizácie pritom však neexistuje, tak ako 

neexistuje jej jednotná a ucelená teoretická reflexia“ (Mezřický, V.: Peripetie procesu 

globalizace. In: Mezřický, V. (ed.): Globalizace. Praha: Portál, 2003). Tak ako každý nový 

jav, ktorý začne ovplyvňovať celosvetové dianie, aj globalizácia má svoje pozitíva a negatíva. 

K pozitívam by sme mohli zaradiť zlepšenie ekonomickej situácie v niektorých ázijských 

krajinách, pri pôsobení globalizačných prvkov sa kultúra jednotlivých štátov stáva viac 

otvorenejšia ako v minulosti, významnejšími sa stávajú Európska únia či realizácia 

Severoamerickej dohody o voľnom obchode NAFTA. Globalizácia má aj množstvo negatív, 

ku ktorým by sme mohli zaradiť napríklad rýchlejší rast ekonomiky najmä tých krajín, ktoré 

na to majú dané predpoklady často na úkor iných ( napríklad to dosť ovplyvňuje aj faktor 

vzdelania), ďalej problém veľkého rozdielu medzi príjmami skupín obyvateľstva, či problém 

vzniku kultúrnych antagonizmov v spoločnosti. Pri posudzovaní globalizácie sa vytvoril aj 

veľký počet skupín, ktoré sú za globalizáciu a skupiny skeptikov, ktoré sú proti globalizácii. 

Časť realistov, ktorí predstavujú skupinu skeptikov sú proti tomu, aby svetové dianie bolo 

kontrolované novými zoskupeniami ako napríklad skupinou G7, či pôsobením Svetovej 

banky. Skupina globalistov zase poukazuje na to, že globalizácia síce spôsobuje nerovnosť 

medzi ľuďmi, ale táto situácia sa zlepší v budúcnosti práve pre pôsobenie globalizačných 
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prvkov. Globalisti upozorňujú aj na skutočnosť, že veľmi dôležité bude riadenie globalizácie, 

aby nevznikali sociálne konflikty. Princípy riadenia globalizácie pre nadnárodné spoločnosti 

vypracovala OECD v roku 2000. Mohli by sme ich zhrnúť do štyroch bodov: 

„1. Aby spoločnosti prispievali k ekonomickému a sociálnemu pokroku a k ochrane životného 

prostredia s cieľom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja 

 2. Rešpektovať ľudské práva všetkých, ktorých sa v rámci svojich činností nejako dotýkajú 

 3. Pomocou úzkej spolupráce s miestnymi komunitami a miestnymi podnikmi podporovať 

budovanie miestnych kapacít a rozvíjanie takých činností podniku na domácom trhu i na 

zahraničných trhoch, ktoré sú v súlade so zdravou obchodnou praxou 

 4. Podporovať rozvoj ľudského kapitálu, najmä vytváraním pracovných príležitostí a 

poskytovaním odborného výcviku pre zamestnancov“ (Mezřický, V.: Peripetie procesu 

globalizace. In: Mezřický, V. (ed.): Globalizace. Praha: Portál, 2003) 

 

Úlohy náboženstva v procese globalizácie 

 Úlohami náboženstva v procese globalizácie sa zaoberal ešte pred tridsiatimi rokmi 

americký sociológ Roland Robertson, ktorý správne vyslovil presvedčenie, že náboženstvo o 

pár desaťročí bude zohrávať významnú úlohu v celosvetovom dianí. Samotný vplyv 

globalizácie na náboženstvo na základe poznatkov viacerých teoretikov rozpracoval teológ 

Tomáš Halík vo svojom článku Globalizace a náboženství. Po viacerých štúdiách dospel k 

týmto záverom: 

„a) jedným z charakteristických globálnych javov je reprivatizácia a repolitizácia náboženstva 

– celosvetový masívny návrat náboženstva do verejného a politického života 

 b) proces globalizácie spôsobuje zmeny sociálnych úloh náboženstva (posilňuje náboženská 

pluralita, rastú ekumenické snahy a snahy o medzináboženský dialóg)“ (Halík, T.: 

Globalizace a náboženství. In: Mezřický, V. (ed.): Globalizace. Praha: Portál, 2003) 

Problematike reprivatizácie náboženstva a zmenám jeho sociálnych úloh sa venovali 

viacerí sociológovia, z ktorých môžeme spomenúť napríklad Thomasa Luckmanna, ktorý v 

šeťdesiatych rokoch 20. storočia spomínal „privatizáciu náboženstva – náboženstvo len ako 

súčasť súkromia človeka“ (Luckmann, T.: The Invisible Religion: The Problem of Religion in 

Modern Society. New York, Macmillan 1967) a amerického sociológa Jose Casanovu, ktorý 

definuje pojem deprivatizácia náboženstva ako „termín deprivatizácie, ktorý má zahrnúť 

výskyt nových historických udalostí, ktoré znamenajú prinajmenšom kvalitatívne určitý zvrat 

v tom, čo sa považovalo za sekulárne trendy. Náboženstvá vstupujú na celom svete do 

verejnej sféry a do arény politických súbojov – aby sa priamo zúčastnili bitiek, ktoré určujú 
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moderné hranice medzi sférou verejnou a súkromnou, medzi právom a morálkou, medzi 

jednotlivcom a spoločnosťou, medzi rodinou, občianskou spoločnosťou a štátom, medzi 

národmi, štátmi, civilizáciami a svetovým systémom.“ (Casanova, J.: Public Religions in 

Modern World. Chicago – London, University of Chicago Press 1994). Pri skúmaní zmien 

sociálnych úloh náboženstva, by sme zase nemali vynechať analýzu súčasného postavenia 

náboženstva v procese globalizácie prostredníctvom sociológa Petra Bergera. Ten vo svojich 

prácach spomína pojem „demonopolizácia náboženstva, ktorý znamená, že v súčasnosti 

prevláda najmä náboženská pluralita.“ (Berger, P. L.: Vzdálená sláva. Brno, Barrister and 

Principal 1997). 

 

 Ekumenické hnutie (história a súčasnosť) 

 V súvislosti s postojmi kresťanstva ku globalizácii by sme mohli spomenúť množstvo 

otázok, ktoré bude potrebné v budúcnosti vyriešiť. Jednou z nich je aj otázka ekumenizmu a 

dialógu medzi kresťanskými cirkvami. Pokúsime sa opísať históriu ekumenického hnutia a 

tiež jeho súčasné problémy. Ekumenické hnutie svoju činnosť začalo rozvíjať ešte v 19. 

storočí. Misionári šírili kresťanské učenie najmä na území Ázie a Afriky. Problém vznikol 

vtedy, keď členovia hnutia začali medzi sebou súperiť o to, ktorá skupina bude na misii 

úspešnejšia. V roku 1910 sa v Edinburghu uskutočnila konferencia, ktorá sa venovala práve 

misijnej činnosti. Výsledkom konferencie bolo, že jej účastníci sa zhodli na jednotnom 

postupe misií pri šírení kresťanského učenia. 

 Sociálne otázky sa do popredia dostávajú až o pár rokov neskôr. Na konferencii v 

Štokholme v roku 1925 sa cirkevní predstavitelia dohodli na tom, že služba jednotlivcom či 

celým skupinám by mala byť základom pre vzájomnú spoluprácu. Ešte začiatkom roku 1920 

sa začalo formovať hnutie, ktoré poukázalo na potrebu dialógu medzi cirkvami najmä v 

otázkach viery. Viac o týchto otázkach sa diskutovalo na konferencii v Lausanne v roku 1927. 

Ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1938 sa zástupcovia ekumenických hnutí 

dohodli na vytvorení Svetovej rady cirkví. Významné udalosti sa odohrali aj neskôr 

začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Spoločná pracovná skupina Rímsko-katolíckej 

cirkvi a Svetovej rady cirkví v roku 1970 dospela „k významnej zhode a odmietla v misijných 

aktivitách akúkoľvek formu prozelytizmu, teda navádzania kresťanov k prestupu z jednej 

cirkvi do druhej.“ (Prostredník, O.: Služba a ekumenická spolupráca. Dostupné na internete: 

http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/2008/sluzba_a

_ekumen_porstrednik.pdf). 
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  Takisto komisia Svetovej rady cirkví pre Svetovú misiu a evanjelizáciu na svojom 

zasadnutí v Bangkoku v roku 1973 podčiarkla, že „misionári musia rešpektovať a zachovať 

kultúrnu identitu národov, ktoré sú predmetom misie.“ (Prostredník, O.: Služba a ekumenická 

spolupráca. Dostupné na internete: 

http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/2008/sluzba_a

_ekumen_porstrednik.pdf). 

V súčasnosti sa ekumenické hnutie zameriava najmä na otázky, súvisiace so 

zjednotením cirkví. Toto zjednotenie bolo v minulosti vysvetľované viacerými spôsobmi a to 

už od dvadsiatych rokov 20. storočia. Na Lambethskej konferencii v roku 1920 sa 

zdôrazňoval význam Biblie a kresťanských obradov ako základ pre budúce zjednotenie cirkví. 

Na zhromaždení v Nairobi v roku 1975 sa jeho účastníci dohodli, že cirkvi sú zjednotené 

vtedy, keď vytvárajú spoločenstvo. Dnešné chápanie zjednotenia cirkví vychádza zo 

zasadnutia Svetovej rady cirkví v Canbere v roku 1991. Výsledkom tohto zasadnutia bolo, 

aby sa za zjednotenie cirkví považovalo spoločenstvo, v ktorom by sa kládol význam 

rozvíjania spolupráce medzi jednotlivými kresťanmi, pričom až na druhom mieste by sa 

prihliadalo na spoluprácu v rámci cirkevných štruktúr. 

 Dnes sa pôsobenie Svetovej rady cirkví zameriava najmä na problém globalizácie. 

Označuje ju za „problém, ktorý sa týka viacerých oblastí spoločenského života.“( Prostredník, 

O.: Služba a ekumenická spolupráca. Dostupné na internete: 

http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/2008/sluzba_a

_ekumen_porstrednik.pdf). A práve globalizácia predstavuje pre cirkevných predstaviteľov 

výzvu, aby ich cieľom bolo zjednotenie a to aj napriek odlišným postojom. Skupiny 

náboženstiev, ktoré nepatrili ku kresťanským zažili pôsobenie kresťanských misií už od 

začiatku 20. storočia, no od roku 1928 sa v Jeruzaleme otvorila diskusia ktorá hľadala 

možnosť ochrany pred sekularizáciou. Na zasadnutí vznikla dohoda o realizácii spolupráce 

medzi viacerými náboženstvami. Začiatok sedemdesiatych rokov 20. storočia znamenal 

výrazný posun v dialógu medzi kresťanským a nekresťanskými náboženstvami. Svetová rada 

cirkví sa začína zameriavať ešte viac na rozvoj spolupráce medzi kresťanmi a nekresťanmi. 

Pôsobenie kresťanov v súčasných misiách sa zameriava na „evanjelizáciu v rôznych smeroch, 

ktorá smeruje od učenia o základných kresťanských pravdách viery až po aktívne pôsobenie 

(už kresťanov) v rôznych oblastiach spoločenského života.“( Prostredník, O.: Služba a 

ekumenická spolupráca. Dostupné na internete: 

http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/2008/sluzba_a

_ekumen_porstrednik.pdf). 
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Koncom dvadsiateho storočia došlo k najvýznamnejšiemu posunu v rámci 

ekumenického dialógu. Predstavitelia viacerých cirkví v Európe sa podieľali na príprave 

dokumentu, ktorý nesie názov Charta oecumenica. Prijatý bol v roku 1997 a okrem iného sa v 

ňom konštatuje: 

„Cirkvi sa hlásia k jednote v Európe. Preto je ekuména pre Európu prínosom, aby sa európsky 

zjednocovací proces neohraničil iba na politickú a hospodársku oblasť. Zachovať Európe 

„dušu“ znamená silou našej spoločnej viery sa zasadzovať za základné hodnoty ako je 

spravodlivosť, sloboda, tolerancia, participácia a solidarita a napomáhať, aby tieto hodnoty 

boli plodné pre spolužitie ľudí nášho kontinentu. Preto sa zaväzujeme podporovať jednotu 

Európy v celej jej kultúrnej, etnickej a náboženskej rôznorodosti.“ (Prostredník, O.: Služba a 

ekumenická spolupráca. Dostupné na internete: 

http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/2008/sluzba_a

_ekumen_porstrednik.pdf) 

Ekumenickú spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami v súčasnom období najlepšie 

vystihuje článok evanjelického teológa Ondreja Prostredníka s názvom Služba a ekumenická 

spolupráca, ktorý v ňom poukazuje na tieto skutočnosti: 

„1. Dohoda medzi 11 cirkvami a náboženskými spoločenstvami a štátom , ktorá bola 

podpísaná 11. apríla 2002, je dôležitým príkladom takej spolupráce. Táto dohoda vytvára 

právny rámec pre ďalšie úpravy vzťahov medzi štátom a cirkvami na legislatívnom základe.  

 2. Misijná práca, prekročenie vlastných hraníc v dnešnej spoločnosti, sa stala prvoradou 

prioritou všetkých cirkví na Slovensku. Nové možnosti prinášajú so sebou nové možnosti 

nerušeného ohlasovania Božieho slova. Cirkvi využívajú novú slobodu a sú veľmi aktívne pri 

rozvíjaní stratégií, ako získať pre vieru ľudí, ktorí sa vzdialili Cirkvi, alebo majú nepriateľský 

postoj voči nej.“ (Prostredník, O.: Služba a ekumenická spolupráca. Dostupné na internete: 

http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/2008/sluzba_a

_ekumen_porstrednik.pdf) 

 

Katolícka cirkev a proces globalizácie 

 Tak ako ostatné kresťanské cirkvi aj predstavitelia katolíckej cirkvi skúmajú proces 

globaliácie a poukazujú na jeho najzávažnejšie problémy. Všímajú si súčasnú pluralitnú 

spoločnosť a postavenie jednotlivca v nej. Pri skúmaní pluralitnej spoločnosti sa zameriavajú 

najskôr na samotný pojem pluralita. Zdôrazňujú najmä riešenie otázok náboženskej plurality a 

až na druhom mieste otázky plurality z rôznych oblastí spoločenského života. Cirkevní 
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predstavitelia tiež zdôrazňujú význam misií v 21. storočí. Na túto činnosť poukázal aj kardinál 

Jozef Tomko vo svojej prednáške začiatkom roku 2009: 

„Katolícka cirkev berie vážne misijné poslanie, ktoré jej zveril jej Zakladateľ Ježiš Kristus a 

považuje misijný charakter za podstatný. Druhý vatikánsky koncil definoval Cirkev ako 

„communio et missio“, čiže ako „spoločenstvo a poslanie“. Cirkev je na evanjelizáciu ako 

oheň na to, aby horel. Každý kresťan má povinnosť vyznávať aj verejne svoju vieru a vydávať 

o nej svoje svedectvo, ktoré je už prvým krokom misijného poslania, ktoré sa rozvíja v 

rôznych formách, ako je dialóg, ohlasovanie evanjelia, jeho vžitie do kultúry čiže 

inkulturácia, osobná, duchovná i materiálna pomoc misiám, sociálne povznesenie ako prejav 

kresťanskej lásky, a tak ďalej. Ján Pavol II. nám zanechal nielen veľký príklad misijnej 

činnosti, ale aj dôležitú encykliku „Redemptoris missio“. V nej Ján Pavol II. výrazne 

poukázal na aktuálnosť a naliehavosť misijnej činnosti, keď ju začal takto: „Poslanie Krista 

Vykupiteľa, zverené Cirkvi, je ešte ďaleko od svojho zavŕšenia. Všeobený pohľad na ľudstvo 

ku koncu druhého tisícročia nám ukazuje, že toto poslanie je ešte len v začiatkoch a že sa 

musí zasadiť všetkými silami za službu tomuto poslaniu“.“ (Prednáška kardinála Jozefa 

Tomka na sympóziu v Žiline 14.2. 2009 na tému “Cirkev a pluralitná spoločnosť“. Dostupné 

na internete: http://www.infoline.sk/novinky/prednaska-kardinala-jozefa-tomka-na-temu-

cirkev-a-pluralitna-spolocnost/pdf.html) 

Predstavitelia katolíckej cirkvi pri skúmaní pluralitnej spoločnosti okrem misií 

zdôrazňujú aj určitú formu dialógu pri vzťahoch medzi kresťanmi či vzťahoch medzi 

kresťanmi a nekresťanmi. Tieto vzťahy sa katolícka cirkev pokúšala riešiť po Druhom 

vatikánskom koncile zriadením úradov pre rozvoj tohto dialógu. Významný posun vo vzťahu 

medzi kresťanským náboženstvom a ostatnými náboženstvami by mohlo priniesť učenie o 

láske k Bohu a blížnemu. Toto učenie by mohlo tvoriť základ pre dialóg medzi 

náboženstvami. Dialóg v rámci tohto učenia navrhli zástupcovia moslimov v roku 2007 

priamo pápežovi Benediktovi XVI. Jeho súhlas znamenal do budúcnosti začiatok pozitívneho 

smerovania k dosiahnutiu kompromisu vo viacerých otázkach. 

V otázkach ekumenizmu sa predstavitelia katolíckej cirkvi opierajú o tvrdenie Druhého 

vatikánskeho koncilu, ktorý skúmal viaceré kresťanské cirkvi a hľadal odpoveď na to, ktoré 

kresťanské cirkvi možno považovať za pravé Kristove. Cirkevní predstavitelia koncilu dospeli 

k záveru, že jedine katolícka cirkev je tá pravá Kristova. „V dogmatickej konštitúcii o Cirkvi 

„Lumen gentium“ – „Svetlo národov“ koncil tvrdí: 

„Toto je jediná Cirkev Kristova, ktorú vo Vyznaní viery verejne uznávame ako jednu, svätú, 

katolícku a apoštolskú, ktorú náš Spasiteľ po svojom zmŕtvychvstaní zveril Petrovi, aby ju 
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viedol... Táto Cirkev, ustanovená na tomto svete ako usporiadaná spoločnosť, jestvuje v 

Katolíckej cirkvi vedenej nástupcom Petrovým a s ním spojenými biskupmi, hoci aj mimo jej 

zväzku sa nachádzajú viaceré prvky posväcovania a pravdy, ktoré ako dary vlastné Cirkvi 

Kristovej, pobádajú ku katolíckej jednote“ (LG, 8). 

So zreteľom na stav ekumenizmu na Slovensku je možné zvážiť tieto skutočnosti: 

1. Ekumenické úsilie je pre Katolícku cirkev nezvratné a patrí medzi jej prvenstvá. Zakladá sa 

na príkaze Ježiša Krista „aby všetci boli jedno, aby svet uveril,“ (Jn). 

2. Na Slovensku ekumenické hnutie potrebuje duchovné prehĺbenie v spoločnej modlitbe a v 

konkrétnych dielčích podujatiach na obranu spoločných ľudských a kresťanských hodnôt 

(napr. ľudského života, náboženskej slobody, verejnej mravnosti, slobody svedomia, atď.). 

3. Treba praktizovať úprimný ekumenický dialóg tak duchovný, ako aj praktický a tiež 

teologický. Jeho predpoklad a hlavnejšie znaky sú: snaha o vnútorné obrátenie, úprimné 

hľadanie pravdy a Božej vôle, pokojamilovné vypočutie partnera dialógu a rešpekt pred 

mienkou iného, jasne predstaviť vlastnú vieru, rozlišovať medzi vierou a vedľajšími ľudskými 

a psychologickými nánosmi. (Prednáška kardinála Jozefa Tomka na sympóziu v Žiline 14.2. 

2009 na tému “Cirkev a pluralitná spoločnosť“. Dostupné na internete: 

http://www.infoline.sk/novinky/prednaska-kardinala-jozefa-tomka-na-temu-cirkev-a-

pluralitna-spolocnost/pdf.html) 

  Podľa konštatovania Hansa Kunga je budúcnosť cirkvi v treťom tisícročí podmienená 

nasledovnými faktami: 

„1. nebude obrátená dozadu ku stredoveku ani do doby reformácie, ani zahľadená do 

osvietenstva, ale bude sa riadiť podľa kresťanských prapočiatkov a bude sa sústrediť na 

súčasné úlohy  

2. nebude patriarchálna, nebude vychádzať zo stereotypného obrazu ženy, výhradne 

mužského jazyka a z vopred daných úloh dvoch pohlaví, ale bude to partnerská cirkev, ktorá 

spojuje úrad a charizmu a vo všetkých cirkevných úradoch akceptuje ženy. 

3. nebude konfesne zúžená, nebude prepadať konfesionálnej výlučnosti, arogancii z titulu 

úradu a pokiaľ nebude odmietať duch spoločenstva; naopak bude to ekumenicky otvorená 

cirkev 

4. bude to tolerantná, univerzálna cirkev, ktorá rešpektuje pravdu a pokúša sa poučiť aj od 

iných náboženstiev a ponechá primeranú autonómiu národným, regionálnym a miestnym 

cirkvám“( Kung, H.: Malé dějiny katolícke církve. Barrister & Principal, Vyšehrad, 2005) 

 Katolícka cirkev by mala presadzovať: 
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„a) sociálny svetový poriadok, to znamená spoločnosť, v ktorej majú ľudia rovnaké práva, v 

ktorej žijú vo vzájomnej solidarite 

b) pluralitný svetový poriadok, zmierenú rozmanitosť kultúr, tradícií a národov Európy, v 

ktorom nie je miesto pre antisemitizmus a xenofóbiu 

c) partnerský svetový poriadok, obnovené spoločenstvo mužov a žien v cirkvi a v spoločnosti, 

v ktorej ženy ponesú na všetkých úrovniach rovnaký diel zodpovednosti ako muži a v ktorej 

budú ženy môcť slobodne uplatniť svoje nadanie, úsudky, hodnoty a skúsenosti 

d) svetový poriadok, ktorý bude podporovať mier, cirkev bude presadzovať spoločnosť, v 

ktorej sa bude podporovať nastolenie mieru a mierové riešenie konfliktov a takisto 

presadzovať spoločenstvo národov, ktoré bude solidárne prispievať k blahu iných 

e) svetový poriadok, ktorý pamätá na prírodu, spoločenstvo ľudí, so všetkými ostatnými 

tvormi, v ktorom sa musí dbať aj na ich práva a integritu 

f) ekumenický svetový poriadok, spoločenstvo, ktoré vďaka jednote konfesií a mieru medzi 

náboženstvami bude vytvárať predpoklady pre mier medzi národmi“ (Kung, H.: Malé dějiny 

katolícke církve. Barrister & Principal, Vyšehrad, 2005) 

 

Záver 

Globalizácia ako novodobý proces zahŕňa veľké množstvo otázok, ktoré treba v 

budúcnosti vyriešiť. Veľmi dôležité bude nájsť vhodné princípy pre riadenie globalizačných 

procesov a to vo všetkych oblastiach spoločenského života. Práve potrebu riadenia 

globalizácie zdôrazňujú aj skupiny globalistov, ktorí nechcú aby v budúcnosti prebiehala bez 

riadiacich princípov.  

Pri skúmaní vplyvu kresťanstva v modernej spoločnosti 21. storočia určite nemalú 

úlohu zohráva ekumenické hnutie. Jeho úsilie o spoluprácu medzi jednotlivými cirkvami by 

mohlo byť základom pre vyriešenie viacerých otázok v rámci cirkevných štruktúr. Tieto 

otázky by mohol vyriešiť aj záver zasadnutia Svetovej rady cirkví z roku 1991. Rozvíjanie 

spolupráce medzi cirkevnými predstaviteľmi by malo byť veľkou výzvou pre kresťanské 

náboženstvo v 21. storočí. Pozitívny posun v rámci ekumenického dialógu nastal koncom 

dvadsiateho storočia prijatím Charty oecumenici, ktorá zdôrazňovala potrebu cirkví v Európe 

opierať sa o ľudské hodnoty.  

V súčasnosti katolícka cirkev zdôrazňuje potrebu misijnej činnosti pre šírenie 

kresťanského učenia. Na túto činnosť poukazuje napríklad aj kardinál Jozef Tomko opierajúc 

sa o výsledky Druhého vatikánskeho koncilu. Misijná činnosť bude mať svoje pozitíva len 

vtedy, keď nebude mať charakter vnucovania kresťanskej viery nekresťanom a pokiaľ bude v 
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nej prevládať jednotný postup misionárov pri šírení kresťanského učenia. V opačnom prípade 

môžme v budúcnosti vidieť na neeurópskych kontinentoch podobnú situáciu aká bola medzi 

misionármi v rámci ekumenického hnutia koncom 19. storočia. 

Ďalšou veľmi dôležitou otázkou pri skúmaní vplyvu katolíckej cirkvi v súčasnosti je 

vzťah medzi kresťanmi a nekresťanmi. Budúce pozitívne smerovanie dialógu medzi 

kresťanmi a nekresťanmi naznačili aj moslimovia, keď predložili pápežovi Benediktovi XVI. 

určitú formu dialógu, vychádzajúc z učenia lásky k Bohu a blížnemu. Aj toto sa ukazuje ako 

kladný signál pre vzťahy medzi kresťanstvom a inými náboženstvami, no dôležité však bude, 

aby neexistovala absencia intenzívneho dialógu medzi náboženstvami a aby sa pokračovalo 

hľadanie spoločných hodnôt. 
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