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10  PASTORAČNA ČINNOSŤ V ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVE 
   

10.1  Všeobecné úvahy a informácie 

 

Množstvo zaplavujúcich informácii o stave životného prostredia vyúsťuje do 

pesimizmu, ale aj do bezprostredného poznávania okolitej prírody, kedy pociťujeme radosť a 

údiv. Táto skutočnosť vyplýva zo staro-nového poznatku „sme nedeliteľnou súčasťou 

prírody“ a naše správanie ma vyúsťovať do Božieho prikázania „miluj svojho blížneho ako 

seba samého“. Ináč povedané, človek sa musí nájsť, identifikovať a stotožniť ako súčasť 

prírody. Ak chceme existovať nemôžeme súčasti svojho domova zničiť. Musíme vnímať 

základné potreby iných druhov a ich spoločenstiev ako aj celých ekosystémov ako by to boli 

naše vlastné potreby. Samozrejme, že môže dôjsť k stretu záujmov, ale to je problém 

všeobecne známy v ekológii, ktorý má širokú škálu prechodov od „kompetícií až po 

predátorstvo“. Všetok život je jedným celkom, v ktorom dominuje previazanosť, diverzita a 

symbióza. Takéto chápanie života posilňuje pochopenie. A tu je začiatok uvedomelej ochrany 

prírody i seba. Z tohto ontologického počiatku sa odvíja a má svoje miesto etika i praktická 

činnosť.  

V učebnom texte sme viackrát podčiarkovali význam duchovna pre environmentálnu 

výchovu. Ak vychádzame z reálneho poznania mentality dnešnej ľudskej populácie, je ťažko 

si predstaviť účinné obmedzenie spotreby nerastných surovín, potravy, obmedzenie rastu. 

Radikálnymi metódami v demokratickej spoločnosti je to takmer nemožné a ideál prestáva 

byť ideálom pokiaľ sa stáva rozkazom. Duchovne inšpirovaná ekológia naznačuje iné 

riešenie: reorientácia rozvoja iným smerom. Je to alternatíva, ktorá sa usiluje zvrátiť vývoj od 

koristníctva k láske a starostlivosti ako zmyslu života. Táto alternatíva sa zrodila z poznania, 

že so zvyšovaním spotreby nestúpa spokojnosť ľudí. „Čím viac máme, tým viac chceme a tým 

viac sa nám nedostáva“. Budeme musieť sa zamyslieť nad taktikou, ktorú navrhol už 

Epikuros: “zvýšiť úroveň spokojnosti znížením úrovne očakávania“.  

Ak je sebaovládanie a utlmovanie vášní určujúcim prejavom náboženstva, potom odpoveď 

na zmenu chápania environmentálnych problémov treba hľadať vo svetových religióznych 

systémoch aj nekresťanských. Svetové náboženstvá majú viaceré životné princípy spoločné. 

Napr. aj islam je založený na princípe „brať málo, aby sme mohli viac dávať“. Rešpekt voči 

prírode chápu moslimovia, podobne ako kresťania, ako rešpekt voči Stvoriteľovi. Vzájomná 

súčinnosť s prírodou je založená na tom, že si z nej berieme len minimum nevyhnutné na to, 

aby život mohol pokračovať. A práve preto ako kresťanstvo, tak aj islam varuje pred 

nadbytkom jedla, obliekania a domova. Moslimovia majú zakázané loviť a zabíjať zvieratá za 

iným účelom ako potravou, môžu nosiť kožušiny, príp. výrobky z kože zo zvierat pobitých za 

účelom potravy. Podobne zakazuje používať zvieratá pre zábavu, alebo používať ich 

akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý pre ne nie je prirodzený. Množstvo environmentálnych 

prvkov nachádzame v budhizme, ktorým sa inšpirovali aj mnohí zakladatelia ekologického 

hnutia. Budhizmus rozširuje lásku k ľudom na všetko živé stvorenie. Hinduizmus dokonca aj 

na neživé predmety ako kamene, vodu či pôdu. Sú to všetko ideály, ktoré nachádzame 

v kresťanstve.  

Početné stretnutia zástupcov cirkvi i nenáboženských inštitúcii ukázali na rozdielnosť 

prístupov na dosiahnutie spoločného cieľa. Obidvoma stranami bolo konštatované, že 

kresťanstvo je u nás veľkou duchovnou, najmä morálnou silou a v spojení s mimo 

náboženskými silami môže podstatne prispieť k splneniu ušľachtilých cieľov. To, že na 

Slovensku je štatisticky vykazovaná vysoká miera religiozity a zároveň vážne narušeným 

životným prostredím nemožno pripisovať ľahostajnosti Cirkví. Ide o jav typický pre všetky 

bývalé postkomunistické krajiny. Aktivity Cirkvi vznikli spolu s početnými a aktívnymi 

hnutiami ochrancov prírody.  
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Kresťanské, ale aj nekresťanské cirkvi si túto skutočnosť uvedomujú a nastoľujú a riešia 

problémy súvisiace s úlohou náboženskej výchovy v procese implementácie trvalo 

udržateľného života. Na stretnutiach tohto typu sa rozpracovávajú otázky napr. kresťanský 

životný štýl a trvalo udržateľný život, zachovanie stvorenstva. Zmienené stretnutia sú aj 

príležitosťou na výmenu skúsenosti s aktivitami a projektmi ostatných biskupských 

konferencii Európy ako aj uvádzaním Agendy 21 do praxe. Osobitne sú obohacujúce 

skúsenosti z biskupskej konferencie Nemecka, Rakúska, Talianska a Veľkej Británie. V 

týchto krajinách si cirkev získala nezastupiteľnú úlohu pri realizácii vlastných alebo 

kombinovaných projektov, či už so štátnymi organizáciami, alebo občianskymi združeniami, 

pracujúcimi na poli ekológie (Fabčin, 2002). Príhovory kňazov v kostoloch vysvetľujúce 

vzťah k Bohu, Stvoriteľovi a stvorenstvu sú súčasťou liturgie každej nedele a pozývajú 

veriacich oslavovať a radovať sa zo všetkého, čo bolo dané pre dobro človeka. Stvorenstvo je 

vo svojej mnohorakosti a kráse Boží dar a toto posolstvo je často hlásané.  

Biblické texty sú pre veriaceho človeka základom pri prevzatí zodpovednosti za stvorený 

svet, za jeho racionálne využívanie a za jeho trvalo udržateľný život či rozvoj. Tento biblický 

základ majú k dispozícii u nás všetky kresťanské cirkvi, ktoré od neho odvodzujú svoje 

konkrétne aktivity environmentálneho charakteru až na úrovni farských spoločenstiev a na 

osobnej úrovni každého kresťana. Z tohto základu sú odvodené však aj ďalšie záväzné 

dokumenty jednotlivých cirkví a preto ich poznanie, aspoň orientačné, umocní argumentáciu a 

zdôvodnenie nevyhnutnosti podielu cirkví na environmentálnej výchove človeka v dnešnej 

spoločnosti.  

Keďže vzťah človeka ku stvorenstvu a životnému prostrediu je výsostne vzťahom 

determinovaným stupňom morálky, Cirkev práve v tejto oblasti má nezastupiteľnú úlohu a 

musí všetky svoje pastoračné aktivity využívať na preventívne formovanie tohto vzťahu, na 

výchovu citlivého svedomia v zodpovednosti za stvorený svet ako za dar Božej lásky.  

 

10.2 Zásady pre východiská, alternatívy 

 

Konečné riešenie dnešných environmentálnych problémov nemožno nájsť iba v 

technických, politických a ekologických opatreniach. Tieto opatrenia môžu byť efektívne iba 

pri zmene postoja a správania sa k životnému prostrediu. Cirkvi môžu prispieť duchovnou 

základňou pre environmentálnu starostlivosť, ktorá je hlboko založená na kresťanskej tradícií 

a to je „uvedomenie si dopadu našich aktivít na stvorenie“. Rešpektovanie Božieho stvorenia 

ma byť ponúknutou kresťanskou povinnosťou na celý život. Ďalšou povinnosťou Cirkví je 

nachádzať ďalších spojencov v nachádzaní nových ciest pre nový životný štýl. Týmito 

spojencami sú environmentálne hnutia, komunity ale aj asociácie podnikateľov, ktorí dbajú na 

dodržiavanie morálnych kresťanských zásad a etiky. Vo svojej činnosti sa vychádza:  

 

– Vnímanie posvätná stvorenia: Toto vnímanie je kľúčom k viere v zmysel sveta a ľudského 

života a nádeje, že naša práca nie je márna.  

– Bez viery a nádeje niet zodpovednosti, tvorivosti ani lásky. Ruchom viery je náboženstvo, 

nie vždy dobre ušitým, ktoré dáva ľudskej existencii aj iný ako materiálny zmysel.  

– Vnímanie jednoty človeka a krajiny. Človek je jej súčasťou a krajina je súčasťou jeho 

samého. Až osobné prežitie posvätná nás vedie k starostlivosti o druhých ľudí, aj o prírodu 

a krajinu. Výrazom spájania sa živej bytosti so svetom je radosť zo života, bázeň a láska, 

ktoré sú základom rozšírenia ľudskej identity. Vnímanie sunáležitosti, stotožnenie sa so 

svojím prostredím je základom prebudenia záujmu o jeho ochranu.  

– Udržiavanie rovnováhy na všetkých úrovniach života, od využívania ekosystémov, cez 

rovnováhu v spoločnosti.  

– Zmena štruktúry hodnôt a rozvíjanie novej ekologickej etiky. 
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– Ekológia, environmentalistika (s.l.) v kresťanskom ponímaní je spojená so sakralitou 

Božieho stvoriteľského diela, ktoré je potrebné spravovať a chrániť. Na vrchole hodnôt je 

ľudský život.  

 

       10.3  Sloboda a sakralita 

 

Zodpovednosť za posvätno stvorenia nesie celá spoločnosť i jednotlivci. Čím slobodnejšia 

spoločnosť a šírka horizontov, tým väčšia individuálna zodpovednosť. Sloboda spätá so 

sekularizáciou však prináša opak, a tak sme niekedy svedkami paradoxu, že človek sa lepšie 

situuje pod negatívnym tlakom politického systému (Hlaváčová, 1997). Problém straty 

sakrality v našom živote smerom k prírode je evidentný, ale práve táto kategória sakrálna stojí 

v pozadí vedomia morálnych hodnôt, usmerňujúcich naše konanie. Mechanické opakovanie 

formulácií unavuje a vyvoláva odpor a to aj k pravde. Len láska, čiže túžba poznať Boha a 

jeho diela dodáva morálke potrebný dynamizmus. Statickosť a mechanistickosť vedú k 

vnímaniu morálky ako utláčania slobody.  

 

     10.4  Výchovné a pastoračné aktivity Cirkví 

 

Keďže vzťah človeka ku stvorenstvu a životnému prostrediu je výsostne vzťahom 

determinovaným stupňom morálky. Cirkev práve v tejto oblasti má nezastupiteľnú úlohu a 

musí všetky svoje pastoračné aktivity využívať na preventívne formovanie tohto vzťahu, na 

výchovu citlivého svedomia v zodpovednosti za stvorený svet ako za dar Božej lásky.  

Výrazným prispením v oblasti výchovy budúcich kňazov a katechétov bolo zaradenie 

ekológie či environmentalistiky do teologických a filozofických disciplín na teologických 

fakultách (implicitne) a explicitne ako samostatný vyučovací predmet sa environmentalistika 

prednáša na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.  

Ekologická, environmentálna otázka sa dotýka kňazov v plnom rozsahu. Zdôrazňuje to 

encyklika Evanjelium života. „Človek bol povolaný aby obrábal záhradu zeme a strážil ju“ 

(1Mjž 2, 15), je osobitným spôsobom zodpovedný za životné prostredie. Vládu, ktorú 

odovzdal Stvoriteľ človeku, neznamená absolútnu moc či ľubovoľné disponovanie, 

neobmedzené využívanie prírody. Šetrné zaobchádzanie s stvorenstvom sa uskutočňuje s 

rešpektom pre jeho vlastnú hodnotu. Obmedzenie, ktoré Stvoriteľ od počiatku určil a 

symbolicky vyjadril v zákaze „používať ovocie stromu“ (1Mjž 2, 16-17) naznačuje, že človek 

je podriadený aj morálnym zákazom, ktoré nemožno beztrestne prestupovať. Kresťania si 

začínajú uvedomovať, že nesplnili úkol, ktorý dal Boh človeku správcovi stvorenstva, 

prírodného bohatstva navyše ako manipulátori nepoznáme a nechápeme dôsledky našich 

aktivít.  

Inšpiráciou na účelné zamyslenie v tomto smere a istým východiskom by mohli byť 

alternatívna Frommova (1976) interpretácia Starého zákona, rovnako ako Tresmontatov 

(1995) výklad Nového zákona. Obe umožňujú pochopiť úlohu človeka v aktívnosti 

konvergujúcej k dokonalosti, ale potom k zodpovednosti blízkej kvalitám Božím (Lisický, 

1994). Predstava kresťansky pokorného správcu by mala prispieť k ekologickej 

zodpovednosti. Pokiaľ ma takéto vedomie náboženské korene je to obrovská výhoda.  

Komu je človek ako správca zodpovedný? Svojmu svedomiu, norme, ktorú prijal, Bohu, 

spoločnosti, v ktorej žije, budúcim generáciám? Dôležité je či svoju zodpovednosť pociťuje 

ako uloženú, alebo prijatú z nevyhnutnosti či dobrovoľne. Čím viac sa človek blíži k Bohu, či 

už v zmysle Frommovom alebo mystickom, tým viac si takúto, takpovediac ontologickú 

zodpovednosť musí ukladať sám. Je súčasťou jeho bytia i ďalšej evolúcie. Videné 

aristotelovský, ak má človek zdroj svojho evolučného pohybu sám v sebe, je nielen súčasťou 

pohybu, ale prírodou samou (Lisický, 1994).  
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Povinnosťou kňaza v pastorácii je vykonávať a rozvíjať požiadavku evanjeliového 

posolstva, buď sám alebo tímovo v spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi bez ohľadu na 

konfésnu príslušnosť. Tieto možnosti má v rámci katechizovania žiakov, ale aj v Deň 

stvorenstva, 4. októbra (1. septembra v ekumenickom patriarcháte), na Spomienku sv. 

Františka Assiského - patróna ekológie, Svetový deň stvorenstva. Ďalšie možnosti sú v 

homíliách a príležitostných bohoslužbách, ale aj úpravou kostola a jeho okolia, vydávaním 

príslušnej literatúry, príp. ekologickým obhospodarovaním cirkevných pozemkov. Možnosti 

sú v angažovaní vo verejnej správe vo veciach životného prostredia na úrovni lokálnej ale aj v 

rámci ekumenických snáh.  

Medzi dôležité dokumenty, ktoré vznikli ako výsledok ekumenickej spolupráce patrí 

„Pokoj v spravodlivosti“ a „Spravodlivosť, pokoj a zachovanie stvorenia“. Nová prax 

ekologickej zodpovednosti vyzýva: „Odporúčame cirkvám, aby zachovanie stvorenia 

považovali a podporovali ako základnú súčasť cirkevného života na všetkých svojich 

úrovniach“. To by sa mohlo stať aj spoločným dňom stvorenstva (potom) ako sa potvrdí v 

ekumenickom patriarcháte. V dokumente sa zdôrazňuje „Angažovanie pre zachovanie 

stvorenstva nepredstavuje ľubovoľné záujmové pole popri iných, ale musí tvoriť podstatnú 

dimenziu života Cirkvi“. Táto ekumenická výzva zostáva v latentnom stave a tvorcovia sú si 

vedomí, že v európskych cirkvách sa najprv musí vzbudiť povedomie, že zodpovednosť za 

stvorenie skutočne musí byť podstatnou dimenziou cirkevného života. Doteraz málo účinné a 

dôrazné usmerňovanie sa prejavuje aj vo vlastnej slabosti ekologického zasadenia sa Cirkvi a 

malo by sa prekonať silnejším zdôrazňovaním teológie stvorenstva, ktorá napr. podľa 

výrokov kardinála Jozefa Ratzingera, terajšieho pápeža sa v posledných desaťročiach silne 

zanedbala, a druhé silnejším súhrnom stvorenia a vykúpenia a ich previazaním do ríše 

Božieho zvestovania s jeho eschatologickou dimenziou (Golser, 1999).  

Pre seriózne riešenie ekologických problémov globálnych i lokálnych je nevyhnutne liečiť 

predovšetkým morálnu oblasť spoločnosti, kde kresťania musia byť vzorom, tak aby každý 

kresťan na akomkoľvek poste v spoločnosti konal mravne a zodpovedne s cieľom trvalého 

dobra pre všetkých. Tu je potrebné neustále zdôrazňovať, že všetko okolo nás je Božím 

dielom, zhmotnenou Božou láskou, ktorú Boh zveril do užívania k nášmu úžitku a dobru.  

Táto pravda musí byť súčasťou výchovy našich detí a to od najútlejšieho veku, kedy je 

dieťa najvnímavejšie a najprístupnejšie na získanie lásky k Bohu, k ľudom a samozrejme k 

prírode. V tomto období sa objavuje a zakotvuje u dieťaťa jasný vzťah medzi Bohom - 

Stvoriteľom a prírodou ako jeho stvorením. Ďalšia výchova v kresťanských rodinách, školách 

i chrámoch musí pokračovať prehlbovaním viery a povzbudzovaním k prejavom vďačnosti 

Bohu za všetky pozemské dobrá a krásy stvorenej prírody. Živým príkladom pre deti a mládež 

musia byť rodičia, kňazi, katechéti a všetci, ktorým je zverená zodpovednosť pred Bohom 

i pred ľuďmi za výchovu mladých ľudí. Kresťanom musí byť jasné, že všetko v prírode má 

svoj zmysel i svoje miesto v prirodzenom kolobehu hmoty a energie. Nič nie je zbytočne ani 

náhodné. Každé delenie živých tvorov, či už rastlín, alebo živočíchov na užitočné a škodlivé 

je v svojej podstate umelé a nesprávne, pretože popiera základný princíp kresťanskej filozofie 

o prírode. Keďže všetko má svoj zmysel a účelnosť i vo vzájomnom vzťahu medzi sebou, 

potom všetko má v konečnom dôsledku zmysel a účelnosť pre dobro človeka i jeho konečné 

zjednotenie s Bohom (Voskár, 2001). “Všetko zjednotiť v Kristovi“ (Ef 1, 10).  

Do mravnej obrody je potrebné zapojiť aj média, ktorých silu v podobe reklamy alebo 

sprostredkovania správ dennodenne pociťujeme. Participácia médií pri kultivácii ľudského 

vzťahu k prírode by znamenala obrovskú posilu v úsilí proti komercionalizácii našich životov. 

Celebrity a mienkotvorné osoby by tiež mali príležitosť stať sa vzormi a propagátormi novej 

etiky.  
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10.5  Etika duchovného v pastorácii 

 

Nezastupiteľnú funkciu v pastoračnom pôsobení má jeho etika a morálka. Kontrastnosť 

bohatstva farského úradu, drahé auto či autá a neskromné oblečenie a správanie sa kňaza 

neaktivujú environmentálne aktivity cirkvi. Výkon práva poľovníctva je extrémnym prípadom 

porušovania Božích príkazov.  

Na druhej strane okrasná či pestovateľsky vzorne udržiavaná farská záhradka, upravený a 

vhodne rozčlenený farský dvor, účinné vplýva na formovanie environmentálneho vedomia 

farníkov i celého spoločenstva veriacich.  

 

10.6  Cirkevný manažment ŽP 

 

Viera stvorenia sveta Bohom patrí k jadru kresťanskej tradície. Zodpovednosť za životné 

prostredie neznamená v kresťanskom kontexte nasledovať „módu starostlivosti o ŽP“, ale 

konať v súlade s vlastným dedičstvom. Týmto spôsobom ponúka manažment ŽP šancu 

konkretizovať rôznorodé teologické reflexie, vyhlásenia a odporúčania. O zriadení toho 

zariadenia v Nemecku informoval na III. biskupskej konferencii v Badíne prof. Golser (2002). 

Manažment ŽP ponúka organizačný základ k uskutočneniu životného štýlu a k riadeniu 

životného prostredia. Okrem bežného poradenstva (šetrenie energiou vďaka lepšej technike a 

úsporných opatrení najmä v oblasti kúrenia), redukcia a triedenie odpadu, správna 

a racionálna výživa, mobilita, ktorá chráni ŽP, ekologické obhospodarovanie 

poľnohospodárskych plôch atď. Manažment ŽP môže pozitívne vplývať na okolie a ušetriť aj 

financie. Nevyhnutné je, aby všetci členovia spoločenstva dobrovoľne prispievali k splneniu 

cieľov ekologicky uvedomelého životného štýlu. Ďalšou činnosťou je poradenstvo pre 

finančné úspory tak, aby vložené peniaze robili dobro. Týmito finančnými tokmi prispievali 

na projekty ekologického charakteru a často ich význam pre životné prostredie je obrovský. 

Počet bánk s ekologickým investovaním sa v posledných rokoch výrazne zvýšil a ich kredit 

rastie. Nemecký program ponúka svoje služby aj pre iné krajiny.  

 

10.7  Environmentálne kresťanské siete 

 

Na stretnutí delegátov pre životné prostredie európskych biskupských konferencii v Graze 

(1998) bola vytvorená iniciatívna skupina siete. Nasledovalo stretnutie 60. účastníkov na 

Ortodoxnej akadémii vo Vilemove v ČR. Boli zastúpení z 24 krajín z Východnej a Západnej 

Európy reprezentovali ortodoxných, protestantov, rímskych katolíkov a anglikánskej cirkvi. 

Cieľom tejto siete je vytvoriť štruktúru poverených osôb pre efektívnejšiu spoluprácu medzi 

cirkvami a zvýšiť takto účinnosť pri presadzovaní úloh pre ochranu ŽP. Vzhľadom na 

charakter environmentálnej krízy je výzva na spojenú analýzu, spoločné a koordinované úsilie 

a spoločne dohovorené akcie solidarity. Spoločné svedectvo na európskej úrovni účinnejšie 

prispeje k udržateľnosti Európy, tak aj časti udržateľného sveta. Sieť sa usiluje pestovať 

uvedomenie a záväzkov kresťanov pre ŽP v Európe, stotožňujúc sa a analyzovaním 

environmentálnych záverov a navrhovať cirkvám cesty a jednať s nimi. Takáto činnosť 

smerom ku udržateľnému rozvoju v Európe venuje sa nielen ekologickým, ale aj sociálnym, 

politickým a ekonomickým otázkam. Pretože je rozsah tém veľký, sieť sa snaží spracovať 

pomocou, tzv. „spolku záujmov“. Tieto tvoria pracovný spolok členov siete pracujúcich na 

tom istom subjekte. Kolo identifikovaných 8 dôležitých tém. Špeciálne správy sa spracovali 

na tieto sporné otázky: zmena klímy, doprava a rýchlosť, životné prostredie a ekonomika, 

cirkevný environmentálny manažment, Agenda 21 a štýly života, deň stvorenia, 

biotechnológia a genetické inžinierstvo, biodiverzita. Sieť má vlastné web-stránky na 

internete. 
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10.8  Vnútro cirkevné ťažkosti 

 

Napriek určitému uvedomeniu si zodpovednosti za životné prostredie časť duchovných i 

veriacich nastoľuje otázku: Čo je podstatnou dimenziou cirkevného života?, podobne je to aj 

so zodpovednosťou za stvorenstvo. Angažovanie pre životné prostredie je často zaraďované 

do oblasti sociálnej príp. politickej a preto sú názory, že Cirkvi by nemali mať zvláštnu 

kompetenciu a úlohy spojené so životným či prírodným prostredím. V tejto oblasti Cirkvi je 

potrebné vzbudiť povedomie, že zodpovednosť za stvorenie musí byť podstatnou dimenziou 

Cirkvi.  

 

10.9  Vybrané časti z katechizmu Katolíckej cirkvi 

 

339  Každé stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť. O jednotlivých dielach „šiestich 

dní“ sa hovorí: „A Boh videl, že je to dobré. “ „Lebo už tým, že sú stvorené, dostávajú 

všetky veci svoju stálosť, pravdivosť, dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok “. Rozličné 

stvorenia, ktoré Boh chcel v ich vlastnom bytí, odzrkadľujú, každé svojím spôsobom, lúč 

nekonečnej Božej múdrosti a dobroty. Preto človek má rešpektovať dobrotu vlastnú 

každému stvoreniu, aby sa vyhol nezriadenému používaniu vecí, ktoré opovrhuje 

Stvoriteľom a má neblahé následky pre ľudí a ich prostredie.  

 

340  Vzájomnú závislosť chcel Boh, Slnko a mesiac, céder a kvietok, orol a vrabec: ich 

nespočetné rozdiely a odlišnosti znamenajú, že ani jedno stvorenie si samo nestačí. 

Stvorenia jestvujú iba v závislosti jedných od druhých, aby sa dopĺňali v službe jedných 

druhým.  

 

341  Krása vesmíru. Poriadok a súlad stvoreného sveta vyplýva z rozmanitosti bytosti medzi 

nimi. Človek tieto vzťahy postupne objavuje ako prírodné zákony. Budia obdiv vedcov. 

Krása stvorenia odzrkadľuje nekonečnú krásu Stvoriteľa. Má vzbudzovať úctu a 

podriadenosť rozumu a vôle človeka.  

 

342  Hierarchiu stvorení vyjadruje poradie „šiestich dní“, ktoré postupuje od menej 

dokonalého k dokonalejšiemu. Boh miluje všetky svoje stvorenia a stará sa o každé, ešte 

aj o vrabce. No Ježiš hovorí: „Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov“ alebo aj: „O koľko 

viac je človek ako ovca!“ 

 

343  Človek je vrcholom stvoriteľského diela. Inšpirovaný opis stvorenia to vyjadruje tak, že 

jasne odlišuje stvorenie človeka od stvorenia ostatných tvorov.  

 

344  Medzi všetkými stvoreniami jestvuje vzájomný vzťah, lebo všetky majú toho istého 

Stvoriteľa a všetky sú zamerané na jeho slávu:  

 

 „Buď pochválený, môj Pane, so všetkými tvojimi stvoreniami,  

 najmä za pána brata Slnko,  

 ktoré je deň a ty nás ním osvetľuješ.  

 A ono je krásne a žiari veľkým jasom:  

 je znakom teba, Najvyšší ...  

 

 Buď pochválený môj Pane, za sestru Vodu,  

 ktorá je veľmi užitočná a ponížená,  

 vzácna a čistá ...  
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 Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku Zem,  

 ktorá nás udržiava a živí 

 a rodí rozličné plody 

 s pestrými kvetmi a trávou ...  

 Chváľte a zvelebujte môjho Pána,  

 ďakujte mu a slúžte mu 

 s veľkou pokorou. “ 

 

345  Sobota - koniec diela „šiestich dní“. Posvätný text hovorí: „V siedmy deň Boh skončil 

svoje diela, ktoré urobil. “ „Takto boli ukončené nebo a zem“ a Boh „v siedmy deň 

odpočíval ... požehnal siedmy deň ... a zasvätil ho “. 

 

346  Boh pri stvorení položil základ a dal zákony, ktoré ostávajú nezmenené, o ktoré sa bude 

môcť veriaci s dôverou oprieť a ktoré mu budú znakom a zárukou neochvejnej vernosti, 

s akou Boh zachováva zmluvu. Človek však tomuto základu musí zostať verný a 

rešpektovať zákony, ktoré doň vpísal Stvoriteľ.  

 

347  Stvorenie sa uskutočnilo so zreteľom na sobotu, a teda na kult a adoráciu Boha. Kult je 

vpísaný do poriadku sveta. „Ničomu nech sa nedáva prednosť pred kultom Boha - Nihi 

operi Dei praeponatur “ hovorí regula svätého Benedikta, a tak určuje správny poriadok 

ľudských záujmov.  

 

348  Sobota je v srdci zákon Izraela. Zachovávať prikázania znamená zhodovať sa s Božou 

múdrosťou a vôľou, ktoré sa prejavujú v diele Božieho stvorenia.  

 

349  Osmy deň. Ale pre nás svitol nový deň: deň Kristovho zmŕtvychvstania. Siedmy deň 

zakončuje prvé stvorenie. Na ôsmy deň sa začína nové stvorenie. Takto dielo stvorenia 

vrcholí v ešte väčšom diele vykúpenia. Prvé stvorenie má svoj zmysel a vrchol v novom 

stvorení v Kristovi, ktorého jas prevyšuje jas prvého stvorenia.  

 

353  Boh chcel rozmanitosť svojich tvorov a ich vlastnú dobrotu, ich vzájomnú závislosť a 

ich poriadok. Všetky hmotné stvorenia určil na dobro ľudského pokolenia. Človek je 

určený na Božiu slávu a jeho prostredníctvom aj celé stvorenie.  

 

354  Rešpektovanie zákonov vpísaných do stvorenia a vzťahov, ktoré vyplývajú z 

prirodzenosti vecí, je počiatkom múdrosti a základom mravnosti. Rešpektovanie 

neporušiteľnosti stvorenstva.  

 

2415  Siedme prikázanie vyžaduje rešpektovanie neporušiteľnosti stvorenstva. Zvieratá, ako 

aj rastliny a neživé bytosti sú určené na spoločné dobro minulého, terajšieho i budúceho 

ľudstva. Využívanie nerastných, rastlinných a živočíšnych zdrojov sveta nemožno 

oddeľovať od rešpektovania morálnych požiadaviek. Vláda nad neživými a nad inými 

živými bytosťami, ktorú dal Stvoriteľ človeku, nie je absolútna, je vymedzená 

starostlivosťou o kvalitu života blížneho, vrátane budúcich generácií: vyžaduje posvätnú 

úctu k neporušiteľnosti stvorenstva.  

 

2416  Zvieratá sú božie tvory. Boh ich zahŕňa svojou prozreteľnou starostlivosťou. Už 

svojím jestvovaním ho velebia a oslavujú. Ale ľudia majú byť k nim láskaví. Je vhodné 
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si pripomenúť, s akou ohľaduplnosťou zaobchádzali so zvieratami svätí, ako svätý 

František Assiský alebo Svätý Filip Neri.  

 

2417  Boh zveril zvieratá do správy tomu, ktorého stvoril na svoj obraz. Je teda oprávnené 

používať zvieratá na pokrm a zhotovovanie šatstva. Možno ich udomácniť, aby pomáhali 

človeku pri jeho prácach a v jeho voľnom čase. Lekárske a vedecké pokusy na zvieratách 

sú morálne prijateľné, ak zostávajú v rozumných medziach a prispievajú k liečeniu ľudí, 

alebo k záchrane ľudských životov.  

 

2418  Protirečí ľudskej dôstojnosti zvieratá zbytočne trápiť a márniť ich životy. Rovnako je 

nedôstojné utrácať na ne sumy peňazí, ktoré by mali prednostne zmierňovať ľudskú 

biedu. Zvieratá možno mať rád, ale nemá sa na ne zameriavať láska, ktorá patrí len 

ľuďom.  

 

10.10  Ekologický hriech a spytovanie svedomia 

 

Kresťanstvo už od svojho vzniku vnieslo do ľudskej kultúry pojem spytovania svedomia, 

teda špeciálneho pohľadu na svedomie človeka s cieľom zlepšenia morálneho života.  

Východiskovým momentom v procese nápravy musí byť jasnosť, priehľadnosť a čistota 

svedomia, ku ktorej možno dospieť pripomínaním si vlastných hriechov. Človek sa na cestu 

úprimného pokánia nevydá dovtedy, pokiaľ si neuvedomí, že hriech sa stáva proti etickej 

norme, ktorá je zakorenená v jeho existencií. Až celkom slobodné uvedomenie si vlastnej 

chyby (hriechu), ho dovedie na cestu úprimného pokánia (Ján Pavol II. in Czartoszewski, 

2002).  

Spytovanie svedomia je dôležitým rozhliadnutím sa dozadu, späť, pripomínaním si 

hriešnych činov i pohľadom na vlastnú osobu, uznaním svojej hriešnosti. Pomocou je tu 

morálna schopnosť, ktorá nám umožňuje rozlíšiť čo je dobré a čo je zlé. Dovoľuje človeku 

vykročiť po ceste dobra a vyhýbať sa zlu. Ideálom dobrého spytovania svedomia nie je len 

porovnanie svojho konania s právnymi príkazmi, ale vzťah lásky človeka k Bohu ako 

odpoveď na jeho lásku (Olejnik, 1989).  

V súčasnosti medzi duchovenstvom môžeme zaznamenať nárast ekologického vedomia a 

snahu vplývať na veriacich s cieľom humanizácie ich života. Preto duchovní pastieri venujú 

stále viac pozornosti otázkam životného prostredia, v ktorom súčasný človek žije. Výsledkom 

je aj vznik vzorov „ekologického spytovania svedomia“, ktoré je možné využiť nielen v 

Cirkvi, ale aj na školách, kultúrno-osvetových strediskách i ekologických kluboch na 

hodinách ekologickej výchovy.  

Existujú hriechy nielen proti Bohu, hriechy proti blížnym, proti sebe samému ale aj proti 

Božiemu stvorenstvu. Pri spovedi by veriaci človek mal sa vyznať nielen z toho čo urobil, ale 

aj z toho čo neurobil na záchranu stvorenstva. Tieto druhy hriechu spolu súvisia. Ekologický 

hriech proti Zemi a prírode je zároveň hriechom proti Bohu, ktorému Zem patrí, ale zároveň 

aj hriech proti človeku, ktorému ju ničíme, hriech proti budúcim generáciám, ktoré tu majú po 

nás žiť. Je to hriech aj proti sebe samému, lebo kazíme sebe čisté ovzdušie, pôdu, vodu, 

potraviny.  

Do zoznamu hriechov zaradiť aj tie, ktoré sa dotýkajú prehreškov na stvorenstve, t. j. 

spoveď z poškodzovania prírody. Pri presadzovaní týchto názorov kňaz i veriaci vychádzajú z 

eschatologických aspektov. Tak ako pri iných hriechov nestačí len ich úprimné vyznanie. 

Dôležitá je náprava a pevné pretrvávanie k aktívnej premene a k náprave vykonaných 

ekologických prehreškov. 
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Ekologické spytovanie svedomia I. (podľa Piotrowskovo, 1997) 

 

– Či chápem a či sa ma čulo dotýka neoddeliteľná spojitosť medzi ľudským životom na zemi 

a kvalitou takých činiteľov ako sú vzduch, voda, zeleň, úrodnosť pôdy, množstvo chleba 

pre všetkých, život v oceánoch, rastúce výdaje na zbrojenie, ničenie a plytvanie zásob a 

zdrojov potrebných pre život, nadmierna produkcia a konzumácia so škodami v oblasti 

základných hodnôt života. (Oz. 3).  

–  Či vnímam tieto problémy iba v utilitárnych kategóriách, alebo tiež aj v morálnych, cítiac 

sa pritom v určitej miere spoluzodpovedným za našu koexistenciu na jednej spoločnej 

zemi? 

– Či vidím súvislosť medzi kvalitou ľudského života na zemi a úctou ku každej forme života, 

medzi cnosťou, striedmosťou a oslobodením sa od žiadostivosti, dobyvačnosti a 

akéhokoľvek tyranstva? 

– Či som si vedomý(á), že ľudský život na zemi sa stáva čoraz viac neľudský, čoraz viac 

ťažší a neslobodný, lebo ho ničí trojaká žiadostivosť tela, očí a pýcha tohto života?  

–  Či ako obyvateľ tejto zeme, ako človek medzi ľuďmi neskúmam iba trojakú žiadostivosť u 

iných a sám sa nebijem do prs? 

–  Či nie som jeden z malých, ale skutočných ničiteľov tejto zeme? 

– Či sa mi najbližšie okolie, ten kútik zeme, na ktorom žijem spolu s ostatnými ľuďmi 

nestáva kvôli mojej žiadostivosti, nečistote, bezmyšlienkovitosti a ľahkomyseľnosti 

miestom, kde je ťažké žiť? 

–  Či mnou spôsobovaný nepotrebný hluk, šliapanie trávnikov, bezstarostné špinenie, lámanie 

halúzok, trhanie zelene a kvetov, plašenie vtákov, nepriateľstvo k zvieratám a mnoho iných 

nesprávnych a ničivých činov, nie je mojím vkladom do toho, o čom prorokoval Ozeáš: 

„Preto smúti krajina a vädne všetko, čo v nej býva, či poľná zverina, či vtáčiky nebeské, 

ešte aj morské ryby hynú“? (Oz  4, 3).  

– Či som vďačný za zem, ktorá nás živí a teší svojím pôvabom? Ale či moja vďačnosť ide 

ruka v ruke so starostlivosťou o zachovanie úrodnosti a krásy našej zeme? Viem, že som 

iba malým, ale významným obyvateľom zeme. A viem aj to, že moje nohy chodia po zemi, 

že môj dom stojí na zemi, že dokonca aj moja malá záhradka a kvet v kvetináči sú čiastkou 

Zeme, za ktorú som zodpovedný. Zodpovednosť je vždy morálna, alebo nejestvuje. Preto 

musím pred Tvorcom zeme a darcom dobrých zemských darov dať odpočet zo svojho 

vzťahu k zemi - rovnako celej, našej, spoločnej, ako aj jej čiastky, ktorú tu teraz obývam a 

s ktorou vždy akosi - správne alebo nesprávne, priateľsky alebo nepriateľsky 

zaobchádzam.  

–  Či je pre mňa zem iba miestom prebývania, miestom prežitia, či tiež miestom hľadania a 

nachádzania Boha, miestom, kde spolu žijem s ľuďmi, miestom dozrievania pre Nebo? 

– Či sa na zemi rozmáhajú len moje hriechy, či sa tiež rozvíjajú dobré vlastnosti hodné 

Božieho dieťaťa uskutočňovaním lásky, ktorou Boh obdarúva našu zem? 

–  Či dobrotou, úctou, tichom, pokojom, kultúrou pomáham zemi oslobodiť sa od nadvlády 

zla, ktoré ju ničí? 

– Či viem o tom, že realizáciou osem blahoslavenstiev z Reči na Hore napĺňam našu zem 

žičlivosťou, pokojom, láskavosťou, milosrdenstvom a spravodlivosťou? 

– Či chodím po zemi ako človek Božieho Baránka, ktorý nalomenú trstinu neodlomí (Mr. 12, 

20), alebo ako človek ničiacej Šelmy? (Ap 17, 11).  

–  Či učím iným, najmä deti, úcte k zemi a jej úrode? 

–  Či nepošliapavam osivo a nevyhadzujem chlieb do smeti? 

–  Či si uvedomujem, že ma nosí svätá zem, po ktorej chodil Boží Syn a ktorá pila jeho krv a 

pot, ako svojho priateľa alebo ako nepriateľa? 

–  Či počujem tiché volanie každého kútika zeme: Pomodli sa tu so mnou!? 
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–  Či sa môj duch spolu s Božím Duchom vznáša nad vodami a nad zemou s požehnaním 

(poz. R 1, 2)? 

 

Ekologické spytovanie svedomia II. (podľa Muszynskiego in Lukomski, 1997) 

 

Človek vo vzťahu k zemi:  

 

–  Či som využíval prírodné zdroje s patričnou úctou (obrábanie rolí, geologický výskum, 

atď.)? 

–  Či som nedevastoval okolitú prírodu vysypávaním smeti, odpadov a znečisťovaním na 

nesprávnom mieste, napr. v lesoch, pri ceste a pod. ? 

– Či som neznečisťoval odpadkami ulice, bydliská, vozidlá? 

–  Či nie som spolu vinný za neregulárne odvádzanie stôk, akéhokoľvek druhu priemyselných 

odpadov, najmä rádioaktívneho odpadu v podniku, kde pracujem? 

–  Či správnym spôsobom (týka sa to roľníkov, lesníkov a záhradkárov) hnojím pôdu 

chemickými prostriedkami a umelými hnojivami bez poškodenia vlastného zdravia, 

zdravia iných ľudí, zvierat i rastlín v najbližšom okolí? 

–  Či pri postrekoch rastlín chemickými prostriedkami dodržiavam správne dávky a normy? 

–  Či som dodržiaval zodpovedajúce dátumy záruky po postrekoch pred predajom alebo 

konzumovaním vyrábaných potravinárskych artiklov? 

–  Či som nepoužíval nadmierne množstvo umelých hnojív alebo iných nebezpečných 

prostriedkov, ktoré škodia zdraviu a ľudskému životu, aby som urýchlil rast, dozrievanie 

alebo tiež zlepšenie vonkajšieho vzhľadu zeleniny, ovocia a iných potravinárskych 

produktov? 

–  Či zabezpečujem ošetrovanie rastlín počas dovolenky, vo svojom bydlisku a v práci? 

–  Či neničím rastlinstvo lámaním a vytrhávaním? 

–  Či netrhám rastliny, najmä tie, ktoré sú chránené zákonom, napr. v lesoch? 

–  Či som zbytočne nenechal zapnutý motor automobilu neberúc do úvahy otravu prírodného 

prostredia výfukovými plynmi? 

 

Človek vo vzťahu k vode a potrave:  

–  Či som sa náležite postaral o bezpečnosť prepravy chemických prostriedkov, palív a pod. ? 

–  Či som neznečisťoval rieky, rybníky, jazerá? 

–  Či som nebol ľahostajný k znečisťovaniu riek, rybníkov a jazier podnikovými odpadmi? 

–  Či som nezanedbal používanie hygienických prostriedkov počas výroby, prevozu a 

skladovaní potravy? 

–  Či som nepodával potravu špinavými rukami? 

–  Či som nemrhal pokrmom, najmä vyhadzovaním chleba tohto Božieho daru do smeti? 

 

Človek vo vzťahu k ovzdušiu:  

 

–  Či som sa snažil odstrániť výfuky, plyny a výpary, ktoré vznikli počas výroby? 

–  Či som fajčením neotravoval ovzdušie doma, v práci, vo verejnej doprave? 

–  Či som neškodil vlastnému zdraviu i zdraviu iných fajčením nadmerného množstva 

cigariet? 

–  Či som nenahováral iných ľudí na fajčenie? 

–  Či som nefajčil na miestach pre nefajčiarov? 

– Či som nebol neopatrný pri používaní elektriny, plynu a nezanedbal ochranu, bezpečnosť 

atď. ? 
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Človek vo vzťahu k tichu:  

 

–  Či som rušil ticho, pokoj na pracovisku? 

–  Či nerobím hluk v lesných terénoch, prírodných rezerváciách, v horách? 

–  Či sa patrične starám o technický stav svojho vozidla, ktoré spôsobuje nadmerný hluk? 

–  Či neruším nočný pokoj napr. hlasitým počúvaním rádia, televízie, hudby, atď.? 

–  Či nepohŕdam predpismi, ktoré zabezpečujú ticho na pracovisku? 

 

Človek vo vzťahu k súčasnej urbanizácii:  

 

– Či pri vykonávaní staviteľských prác a projektovaní beriem do úvahy ochranu prírodného 

prostredia, okolitého prostredia obytných usadlostí, pracovísk, úradov, atď. a stanovím 

adekvátne priestranstvá pre zeleň, parky, atď.  

–  Či pri budovaní obytných priestorov nepoužívam lacné, ale zdraviu škodlivé materiály? 

–  Či som sa počas skladovania stavebných materiálov - zvlášť nebezpečných pre zdravie - 

postaral o ich správne zabezpečenie? 

–  Či neuskladňujem materiály, ktoré sú škodlivé pre zdravie iných? 

–  Či sa patrične starám o poriadok vo svojom byte a na pracovisku? 

–  Či vykonávam práce, ktoré neškodia zdraviu iných ľudí? 

 

 


