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8 ĽUDSKÁ EKOLÓGIA  

  

8.1 Definícia ľudskej ekológie  
 

      Človek je duchovno-telesná bytosť. Po telesnej stránke je súčasťou biosféry zeme. Po 

duchovnej stránke je nositeľom nesmrteľnej duše, ktorá presahuje pozemské bytia, je 

transcendentná. Ale aj telo nosí v sebe záloh , ktorý presahuje ostatné pozemské bytia – je 

určené pre budúce vzkriesenie. Keďže človek je nositeľom nesmrteľnej duše a je obdarený 

rozumom a slobodnou vôľou, je osobou. Každý ľudský jedinec je osobitnou (jedinečnou) 

osobou. Takže každý jeden človek je obrazom Božím. Jedinečnosť je výsadou každého 

človeka. Nikto nie je a ani nemôže byť tým, čím som ja. Nikto do detailov nevníma, 

nepoznáva, nerobí si obrazy a predstavy tak, ako ja. Nikto sa do detailov nerozhoduje tak, ako 

ja. Jedinečnosť nás nevzďaľuje od všeobecnej ľudskej prirodzenosti, naopak, dokresľuje ju. 

Miliardy ľudských tvári dokresľujú ľudskú tvár ponímanú vo všeobecnosti. V podstate všetky 

tváre sú rovnaké: čelo, nos, ústa, lícia, brada. A predsa každá tvár je iná. Hovorí 

o nesmiernych Božích možnostiach. Ale aj o ľudských. Z miliárd ľudí dokážeme 

identifikovať človeka, ktorého poznáme. Tvár je poznávacím znamením každého človeka. 

Často aj hlas. 

      Veľkosť človeka vybadal už starozákonný človek. Všimnime si Žalm 8. Najprv hovorí 

o Božej veľkosti, ktorú dedukuje z veľkosti vesmíru. Potom to porovnáva s človekom. „Keď 

hľadím na nebesia , dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je 

človek , že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od 

anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. (Ž 

8,4-7). Druhý vat. koncil hovorí o človeku, že je jediným tvorom, ktorého Boh chcel  pre 

neho samého (porov. GS 24). 

    Aj veda potvrdzuje výnimočnosť človeka v biosfére. Ak pripustíme vývoj človeka 

v prírode, vzniká tu otázka, prečo sa ten vývoj zastavil pri človekovi. Žiaden prírodovedec, 

ani filozof už nehovorí o ďalšom vývoji. Thailard de Chardin hovorí už len o duchovnom 

zdokonaľovaní človeka. Používa tu výraz noosféra, ako priestor pre duchovný rozvoj človeka. 

Človek svojim duchom vytvára vo svete úžasné veci. Pritom však jeho biologická stránka 

upadá. Poznáme civilizačné choroby. Z toho dôvodu, že človek je bytosť duchovno-telesná, 

nemožno na neho aplikovať všetky ľudské zásahy, ktoré objavila a vytvorila biomedicínska 

veda a ktoré môže aplikovať na ostatné zložky biosféry zeme (Lovan, v tlači). 

 Pomer človeka k prírode, čiže environmentalistika, je teda otázka ľudská aj 

náboženská a kresťanská. Ako sa na ňu díva naša viera a Katolícka Cirkev? Na túto otázku 

nachádzame veľmi jasnú odpoveď v jednom z príhovorov Jozefa kardinála Tomka, ktorú 

poskytol vo svojom príhovore 26.2.2012 pre Vatikánsky rozhlas. Kardinál Tomko povedal: 

„Vzťah človeka k prírode a jej bohatstvu, k životnému prostrediu a k stvorenstvu je dôležitý 

pre život ľudí aj pre jestvovanie ľudstva. Vidieť to jasne na znečisťovaní atmosféry dymom z 

továrenských komínov, ktoré ohrozuje široké vrstvy obyvateľstva a stáva sa nebezpečným pre 

náš svetadiel. Potrebná ochrana je možná, ale stojí veľa peňazí, preto sa jej viaceré krajiny 

vyhýbajú. Sú to krajiny hospodársky vyspelé, ale aj iné, ktoré sú ešte v štádiu rozvoja. Tak sa 

ekologická ochrana životného prostredia nutne stala otázkou, ktorú sa pokúsili riešiť 

medzinárodné konferencie. Na konferencii o klíme v Kyote roku 1997 sa niektoré krajiny 

zaviazali k určitým ochranným opatreniam, ale na nedávnej schôdzi v juhoafrickom meste 

Durbane v decembri 2011 prišlo od viacerých štátnych delegácií sklamanie. Podobnou 

otázkou bude a čiastočne už aj je otázka vody a jej používania. Ekológia sa zaoberá živou aj 

neživou prírodou, zeleňou, energetikou a surovinami. To sú životne dôležité oblasti pre 

ľudstvo. Na prírodu sa niektorí ľudia dívajú iba ako na prameň zbohatnutia a využívania, z 

ktorého možno čerpať bez miery a bez hraníc, a to najmä bez etických ohľadov a obmedzení; 

jediné rozumné pravidlo je im osobný zisk a technický pokrok pri používaní. Kto verí v Boha 
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vie, že On stvoril vesmír a, ako to opisuje naša Biblia, umiestil človeka do toho raja, aby ho 

obrábal a strážil (por. Gn 2,15), čiže ho zodpovedne používal.“ 

 Teda aký ma byť postoj človeka - kresťana k prírode a tvorom? Kardinál Tomko 

pokračuje: „Základný postoj kresťana k prírode a tvorom je pozitívny a harmonický. Pekne ho 

vyjadril svätý František z Assisi v „Piesni stvorenstva“ („Laudato sia, mio Signore“), alebo 

Michel Quoist v „Modlitbe moderného kresťana“, ako aj Charles Péguy a iní básnici. Druhý 

vatikánsky koncil sa naširoko zaoberá pomerom Cirkvi k svetu a dnešnému človeku najmä v 

dvoch konštitúciách: „Radosti a nádeje“ a „Svetlo národov“. Poslední dvaja pápeži sa 

venovali ekologickým otázkam viac do hĺbky, natoľko že Ján Pavol II. sa odvážil poukázať na 

nespravodlivosť hospodárskeho systému, ktorý pustoší prirodzené bohatstvo a Benedikt XVI. 

si vyslúžil názov „zelený pápež“. Ich učenie, ktoré sa inšpiruje vierou, je dnes veľmi aktuálne 

a zaujíma aj svetské vrchnosti na štátnej a medzinárodnej rovine. Dnes, keď sa debatuje a 

rozhoduje o používaní prírodných bohatstiev, lesov, vody, vzduchu, surovín, o zamorení 

atmosféry, o práve národov na prírodné nálezy vo vlastnom štáte, a o podobných otázkach, je 

potrebné  sa sústrediť aspoň na niektoré ekologické smernice dvoch pápežov.“ 

 Za zmienku stojí dodať, že práve pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. sa v posledných 

rokoch veľmi často citujú aj vo svetových médiách a recenzovaných vedeckých časopisoch 

ako zdroj inšpirácie a hĺbkového poznania súčasnej ekológie. Kardinál Tomko vo svojom 

príhovore rozoberá tento ich prínos a špecifikuje ho nasledujúco:  

 1. „Boh stvoril prírodu ako aj človeka ako korunu stvorenstva. Benedikt XVI. opísal 

túto skutočnosť pekným obrazom: „Nemôžeme používať a zneužívať svet a hmotu ako 

jednoduchý materiál pre naše konanie a chcenie; musíme považovať stvorenie ako dar, 

zverený nám nie na to, aby sme ho zničili, ale aby sa stalo záhradou Boha a tak záhradou 

človeka“ (Príhovor na svätodušnú vigíliu roku 2006). Obrazy daru a záhrady privolávajú na 

myseľ chápanie Biblie a sv. Františka. V encyklike „Caritas in veritate“ Svätý Otec k tomu 

pridáva: „Ak chýba takýto pohľad, človek končí buď v tom, že považuje prírodu za 

nedotknuteľné tabu alebo, naopak, že ju zneužíva. Ani jeden z týchto postojov nie je v súlade 

s kresťanským pohľadom na prírodu, plod Božieho stvorenia...Príroda je nám k dispozícii nie 

ako „zhluk náhodne rozosiatych odpadkov“ (Heraklitos z Efezu), ale ako dar Stvoriteľa, ktorý 

jej určil vnútorný poriadok...Treba však zdôrazniť aj to, že pravému rozvoju odporuje, ak sa 

príroda považuje za dôležitejšiu ako samotná ľudská osoba“ (č.48). 

2. Ekológia nie je čisto technická alebo praktická otázka o tom, ako používať prírodu a 

jej zdroje a bohatstvá. Ekológia je otázka etická, musí dbať na prvenstvo človeka a na jeho 

prirodzenú dôstojnosť pred inými tvormi. Prírodu nemožno podrobovať technike, ak to škodí 

človeku: „Pri zásahoch v prospech rozvoja treba vždy chrániť princíp ústredného postavenia 

ľudskej osoby ako subjektu“ (Car. in veritate, 47). Stvoriteľ nám dal do daru prírodné 

bohatstvá nie na to, aby sme ich zneužívali a ničili, ale aby sme ich „obrábali a strážili“, čiže 

zodpovedne používali a rozvíjali. Zodpovednosť značí záväzky tak pre jedincov ako aj pre 

spoločnosť; značí hrádzu proti konzumizmu a proti nespravodlivosti, ohľad na slabších a 

rešpekt iných: „Žiaduce je, aby medzinárodné spoločenstvo a jednotlivé vlády vedeli účinne 

odmietať také spôsoby využívania prírody, ktoré sú pre ňu škodlivé“ (ib.,50). 

3. Ekológia nám pripomína, že príroda je obývaná ľuďmi, medzi ktorými musí 

panovať solidarita. Tá sa má prejavovať dvojitým spôsobom. Ponajprv ako ohľad na 

súčasných najmä chudobnejších spoluobyvateľov našej planéty a potom ako ohľad na budúce 

generácie, pretože –podľa slov Benedikta XVI.,- jestvuje „závažná povinnosť odovzdať zem 

novým generáciam v takom stave, aby ju aj ony mohli dôstojne obývať a ďalej rozvíjať“ (Car. 

in ver.,50). Nakoniec sa treba opýtať, prečo sa poslední pápeži natoľko zaoberajú ekológiou? 

Na otázku odpovedá Benedikt XVI.: „Cirkev má zodpovednosť za stvorenstvo a musí túto 

zodpovednosť uplatňovať aj verejne. Keď tak činí, musí brániť nielen zem, vodu a vzduch 

ako dary stvorenstva, ktoré patria všetkým. Má chrániť predovšetkým človeka pred vlastným 
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sebazničením. Nutné je, aby existovalo niečo ako ekológia človeka („humánna ekológia“ Jána 

Pavla II.)“ (ib.51). Degradácia prírody je totiž úzko spojená s kultúrou vytvárajúcou ľudské 

spolužitie na mravnom základe. Treba rešpektovať prírodu, ale aj tú v človekovi: jeho právo 

na život a na prirodzenú smrť. „Kniha prírody je jedna a nedeliteľná, a to tak zo stránky 

životného prostredia, ako aj zo stránky života, sexuality, manželstva, rodiny, sociálnych 

vzťahov“. Človek má rešpektovať prírodu okolo seba, ale aj v sebe ako Boží dar!“ 

Aby sme neobišli ani súčasného pápeža Františka, ten na poslednom stretnutí 

s diplomatmi akreditovanými pri Svätej stolici vo Vatikáne povedal: „Boh vždy odpustí, my 

odpúšťame niekedy, ale keď je s prírodou zle zaobchádzané, tá nikdy neodpúšťa.“ Vatikánsky 

štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na stretnutí organizovanom nadáciou „Sestra príroda“ 

24. októbra 2014 na pôde Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme pripomenul účastníkom 

konferencie, že aj súčasný pápež František veľmi aktívne pracuje na príprave encykliky 

o ekológii – „Ekológia človeka“ a tiež pripomenul aj aktívnu účasť Svätej stolice na 

svetových summitoch o ekológii a klimatických zmenách v decembri 2014 v Lime a na 

budúci rok 2015 v Paríži. Pre vysvetlenie len dodajme, že encyklika je najautoritatívnejší 

dokument, aký môže pápež vydať. Vždy sa zaoberá otázkami, ktoré Cirkev v danej chvíli 

považuje za najdôležitejšie. 

Z uvedeného môžeme vidieť, že je v záujme Katolíckej cirkvi ako aj ekumenického 

hnutia venovať sa viac do hĺbky otázkam ekológie a zdôrazniť vzájomnú prepojenosť človeka 

na prírodu a zdôrazniť ľudskú ekológiu a jej princípy pre súčasného človeka. 

Záverom ešte pridajme stále aktuálnu výzvu Svätého Jána Pavla II. v liste Mier s 

Bohom Stvoriteľom, mier so všetkým stvorenstvom“ z roku 1990, v rámci posolstva ku 

Svetovému dňu mieru: „Rád by som sa obrátil priamo na svojich bratov a sestry v katolíckej 

Cirkvi, aby som im pripomenul vážny záväzok starostlivosti o všetko stvorenstvo. 

Angažovanie sa veriaceho v prospech zdravého prostredia vyplýva priamo z jeho viery v 

Boha Stvoriteľa, z úvahy o dôsledkoch dedičného hriechu a hriechoch osobných ako aj z 

istoty vykúpenia Kristom“ (č.16). 

 

     8.2  Princípy ochrany životného prostredia 
 

 Nasledujúce princípy boli definované už v prvom akčnom programe EÚ v roku 1973, 

ale samotné princípy majú platnosť aj v sociálnom učení cirkvi ako aj v kresťanskej etike 

životného prostredia, preto je dôležité ich tu nakrátko predstaviť. Každá národná, ale aj 

nadnárodná politika by ich mala rešpektovať a riadiť sa nimi.  

1. Princíp prevencie je jedným z najdôležitejších. Vychádza zo skutočnosti, že včasné 

vykonanie opatrení, ktoré zabránia ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, je vždy 

účinnejšia a spravidla aj lacnejšie ako dodatočná náprava škôd. 

2. Princíp predbežnej opatrnosti vychádza zo skutočnosti, že v niektorých prípadoch 

nie je možné na základe dnešných skúseností a poznatkov s istotou určiť vplyv antrpogenních 

činností a ich produktov na ľudské zdravie a na stav životného prostredia, najmä v dlhšom 

časovom horizonte, kedy sa môžu prejaviť kumulatívne a synergické efekty. 

3. Najúčinnejšie a najlacnejšie možno zvyčajne minimalizovať negatívne vplyvy 

(znečistenie, pôsobenie škodlivého faktora) priamo u zdroja. Tento postup je obsiahnutý v 

princípe znižovania rizika pri zdroji. 

4. Princíp kritických záťaží sa uplatňuje predovšetkým pri konštrukcii limitov a 

štandardov. Kritická záťaž je najvyššia dávka znečistenia (škodlivého faktora), ktorá s 

príslušnou mierou bezpečnosti nespôsobí poškodenie ľudského zdravia či prírody. V prípade 

vysoko rizikového znečistenia (pôsobenie škodlivého faktora), kedy sa kritická záťaž blíži 

nule, sa uplatňujú zákazy. 

5. Princíp najlepšie dostupné technológie koriguje hodnoty štandardov a limitov, 

vyplývajúcich z kritických záťaží vzhľadom k dostupným technickým možnostiam. 
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Vzhľadom k tomu, že niektoré špičkové technické riešenia sú ekonomicky nedostupná alebo 

náklady na ich obstaranie by prevyšovali dosiahnutý efekt, je v praxi využívaný princíp 

najlepšie dostupné technológie za primeraných nákladov. 

6. Princíp ekonomickej zodpovednosti je známy aj pod názvom „znečisťovateľ platí“. 

Vychádza zo zásady, že ekonomickú zodpovednosť za znečistenie má pôvodca, ktorý nesie 

náklady spojené s obmedzovaním znečistenia a náhradou spôsobených škôd. To znamená, že 

negatívne externé efekty by mali byť zahrnuté v nákladoch ich pôvodcu (internalizácia 

externalít). Správna aplikácia princípu vedie k tomu, že aktivity či výrobky, škodiace 

životnému prostrediu sú ekonomicky znevýhodnené voči činnostiam či výrobkom 

poškodzujúcimi menej či vôbec. Činnosti či výrobky, spojené so vznikom pozitívnych 

externých efektov alebo na ktorých má stáť z hľadiska ochrany životného prostredia záujem, 

by mali byť naopak stimulované pozitívne. Podmienkou pre účinnú aplikáciu tohto prístupu je 

rozvinuté trhové prostredie. 

7. Princíp zdieľanej a diferencovanej zodpovednosti vychádza z toho, že stav 

životného prostredia sa dotýka všetkých a teda aj zodpovednosť za stav životného prostredia 

má nielen štátna administratíva, ale aj samosprávne orgány, ekonomicky aktívne subjekty a 

každý jednotlivý občan. 

8.  Princíp subsidiarity vychádza z toho, že rozhodovacie právomoci a kompetencie by 

vždy mali byť posunuté na čo najnižšiu možnú odborne spôsobilú úroveň rozhodovania, tj. Čo 

najbližšie danému problému a občanom. 

9. Princíp integrácie stanovuje, že požiadavky na ochranu životného prostredia sa 

musia premietať do všetkých relevantných odvetvových politík, rozvojových programov aj 

všetkých hospodárskych činností, rozhodovanie musí zahŕňať integráciu a optimalizáciu 

zložkových prístupov. 

10. Princíp substitúcia stanovuje, že tam, kde je to technicky možné a ekonomicky 

únosné, mali by byť látky (činnosti) škodlivé pre životné prostredie nahradzované látkami 

(činnosťami) škodlivými menej či vôbec. Zjednodušene povedané, tento princíp vychádza z 

náhrady nebezpečných a škodlivých látok. (Ritschelová, I. a kol. 2002). 

 

 8.3  Kultúra plytvania a odpadu verzus kultúra solidarity a stretnutia 
 

O novej kultúre plytvania a odpadu, ktorá sa dostáva do konfliktu s kultúrou solidarity 

a stretnutia hovoril aj súčasný pápež František pri príležitosti Svetového dňa životného 

prostredia 2013. Pápež František vo svojom príhovore zdôraznil aj nasledujúce slová: „Táto 

„kultúra odpadu“ sa začína stávať bežnou mentalitou, ktorú sú nakazení všetci. Ľudský život, 

človek už nie je vnímaný ako primárna hodnota, ktorú treba ctiť a chrániť, zvlášť ak je 

chudobný a nemohúci, ak ešte nie je užitočný - ako nenarodený - alebo už nie je užitočný - 

ako starý človek. Táto kultúra odpadu nás robí necitlivými aj voči plytvaniu potravinami a ich 

zahadzovanie, ktoré je o to viac poľutovaniahodné, keď v každej časti sveta, žiaľ, mnohí 

ľudia a rodiny trpia hladom a podvýživou. (...) Zapamätajme si dobre, že potraviny, ktoré 

zahadzujeme, ako by sme kradli zo stola tých, kto sú chudobní a hladujú! Všetky pozývam, 

aby sa zamysleli nad problémom mrhanie a plytvanie potravinami, aby sa našli cesty a 

spôsoby, ktoré budú túto problematiku seriózne riešiť a stanú sa nástrojmi solidarity a 

zdieľanie s tými najpotrebnejšími.  

Pred niekoľkými dňami pri slávnosti Božieho Tela sme čítali o zázraku rozmnoženia 

chlebov. Ježiš nasýtil zástup piatimi chlebami a dvoma rybami. Dôležitý je záver 

spomínaného úryvku: „Všetci sa najedli dosýta a ešte sa nazbieralo dvanásť plných košov 

zvyšných kúskov" (L 9,17). Ježiš chce po učeníkoch, aby sa nič nezahadzovalo: žiadne 

odpadky! A potom je tu ešte fakt oných dvanástich košov. Prečo dvanásť? Čo to znamená? 

Dvanásť je kmeňov Izraela, čo predstavuje symbolicky celý ľud. Je nám tým povedané, že ak 

sú potraviny spravodlivo, solidárne rozdeľované, nikdy nie je nikto pripravený o to 
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nevyhnutné, a každé spoločenstvo môže vychádzať v ústrety potrebám najchudobnejších. 

Ľudská ekológia a ekológia životného prostredia idú ruka v ruke. Chcel by som teda, aby sme 

sa všetci vážne zasadili o rešpektovanie a ochranu stvorenia, boli pozorní ku každému 

človeku, odporovali kultúre plytvania a odpadu a presadzovali kultúru solidarity a stretnutia.“ 

(František, Posolstvo k Svetovému dňu životného prostredia 2013, Radiovaticana, dostupné 

online: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18375, 5.6.2013) 

 

 8.4 Pápež František - Laudato si´ 
  

 Dňa 18. júna 2015 bola vo Vatikáne slávnostne predstavená v poradí už druhá 

encyklika pápeža Františka s názvom Laudato si’ o starostlivosti o “spoločný dom”, ktorým je 

stvorenstvo. Táto encyklika, ktorá je v línii so sociálnym učením Cirkvi hneď v prvý deň 

zožala na veľký úspech. Na encykliku sa už dlhšie čakalo a ako to uviedol vo svojom 

komentári na Rádiu Vatikán Juraj Vittek, moderátor Komunity Oratória sv. Filipa Neriho: 

„Dokument vychádza v roku dôležitých udalostí pre ekologické otázky: v apríli tohto roku sa 

uskutočnil vo Vatikáne kongres, ktorý otvoril generálny sekretár Organizácie spojených 

národov a ktorý niesol názov “Chrániť zem, dať dôstojnosť ľudstvu. Morálne rozmery 

klimatických zmien a udržateľného rozvoja” (Protect the Earth, Dignify Humanity. The 

Moral Dimensions of Climate Change and Sustainable Development). V júli tohto roku sa 

Spojené národy stretnú na 3. konferencii o financovaní rozvoja v etiópskej Abdis Abeba. V 

septembri na generálnom zasadnutí Organizácie spojených národov v Paríži sa bude hľadať 

dohoda o sérii dôležitých otázok o udržateľnom rozvoji. A v decembri bude ešte v Paríži 

konferencia o klimatických zmenách, kde sa majú hľadať plány a záväzky pre jednotlivé 

vlády pre spomalenie alebo zníženie globálneho otepľovania.“ (Juraj Vittek, Ekológia - strážiť 

spoločný dom, Radiovaticana, dostupné online: http://sk.radiovaticana.va/news/1152330) 

 Je zrejmé, že pápež František napísal skutočne dôležitú encykliku. Na pôde Vatikánu 

o tom posledne povedal aj metropolita a reprezentant Ekumenického patriarchátu a 

Pravoslávnej cirkvi Pergam Ionannis Zizioulas v rozsiahlom rozhovore s pátrom Antoniom 

Spadarom, ktorý prinieslo najnovšie vydanie časopisu Civiltà Cattolica. Tvrdí že, „encyklika 

Laudato si’  je výzvou k „existenciálnemu ekumenizmu“. Ekologická kríza je v podstate 

duchovný problém: encyklika to hovorí jasne. Prvotným hriechom sa narušil správny vzťah 

medzi človekom a jeho prírodným prostredím. Toto narušenie je hriech, hriech ekologický, 

ktorý je individuálny i sociálny. Kto myslí na svoju záchranu, nemôže nepozerať na 

ekologický hriech v dôsledku ľudskej chamtivosti.“ (Pergam Ionannis Zizioulas, Laudato si je 

apelom na ekumenizmus, Civiltà Cattolica, Radiovaticana, dostupné online: 

http://sk.radiovaticana.va/news/1158479)  

 V kontexte  sociálnej náuky Cirkvi sa otázkam ekológie sa náuka Cirkvi a prístupy 

rozvíjajú už desaťročia. Vittek nám ponúka krátku sumarizáciu: „Už v roku 1972 pápež Pavol 

VI. v jednom liste adresovanom Konferencii Spojených národov o ľudskom prostredí v 

Štokholme napísal: “Dnes sa už jasne vynára vedomie, že človek a jeho prostredie už sú viac 

než kedykoľvek predtým neoddeliteľné. [...] Ale všetky technické riešenia zostávajú neúčinné, 

ak nie sú sprevádzajé obnoveným vedomím nevyhnutnosti radikálnej zmeny mentality. [...] 

Ako tu nevyzdvihnúť nehynúci príklad svätého Františka Assiského  a nespomenúť veľké 

kresťanské kontemplatívne osobnosti, ktoré ponúkajú svedectvo vnútornej harmónie získanej 

v rámci dôverného spoločenstva s rytmami a zákonmi prírody? [...] Spravovať stvorenie 

znamená pre ľudstvo nie zničiť ho, ale zdokonaliť. Nepremeniť svet na neobývateľný chaos, 

ale na krásny a usporiadaný príbytok v úcte ku všetkému.“ V encyklike Octogesima 

adveniens Pavol VI. poukázal na konkrétne ekologické problémy, ktoré sa stávajú otázkami 

týkajúcimi sa celého ľudstva. II. vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et Spes pozval k 

tomu, aby sme prekonali vlastnícky postoj k zemi a zdôraznil všeobecné určenie 
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dobier.“ (Juraj Vittek, Ekológia - strážiť spoločný dom, Radiovaticana, dostupné online: 

http://sk.radiovaticana.va/news/1152330) 

Nemožno nespomenúť už svätého pápeža Jána Pavola II. a emeritného pápeža 

Benedikta XVI, ktorí sa podľa Vitteka „ekologickým témam venovali vo viacerých 

encyklikách, príhovoroch a posolstvách, kde postupne pomenúvali jednotlivé nebezpečenstvá: 

nedostatok úcty k prírode, nezriadené využívanie prírodných zdrojov, nezodpovedné 

používanie vedeckého a technologického rozvoja, znečisťovanie životného prostredia, ničenie 

živočíšnych a rastlinných druhov, znepokojenie z impozantných možností biologického 

výzkumu. Ekológia zaberá celú kapitolu Kompedia sociálnej náuky Cirkvi. Ekologické témy 

zaznievali aj v príhovoroch na svetových dňoch mládeže. Pápež Benedikt XVI. napísal vo 

svojom posolstve pre svetový deň pokoja: „Ak chceš pestovať pokoj, chráň stvorenstvo“. 

Upozornil, že úpadok životného prostredia je dôsledkom ničenia rovnováhy vo vzťaku medzi 

ľuďmi a stvorením a ničenia jednoty ľudstva s Bohom. Klimatické zmeny, postupné ničenie 

ornej pôdy, znečistenie pitnej vody, strata biologickej diverzity, odlesňovanie, vyvolané 

prírodné extrémy, to všetko sa týka ľudských práv, práva na život, na potravu, na pitnú vodu, 

na zdravie a rozvoj. Benedikt XVI. zdôrazňuje potrebu hlbokej zmeny mentality, životného 

štýlu i ekonomického rozvoja, ktoré by boli citlivé na ochranu stvorenstva. Ekológia prírody 

sa musí začať ekológiou človeka. Človek má nielen slobodu, ale má aj svoju prirodzenosť, 

ktorú treba rešpektovať. Ekológia človeka musí s obnoveným presvedčením potvrdiť 

nedotknuteľnosť každého ľudského života v každej fáze jeho vývinu a postavenia, dôstojnosť 

ľudskej osoby a nenahraditeľného poslania rodiny, v ktorej sa vychováva človek k láske k 

blížnemu a k úcte k prírode.“ (Juraj Vittek, Ekológia - strážiť spoločný dom, Radiovaticana, 

dostupné online: http://sk.radiovaticana.va/news/1152330) 

O dôležitosti novej encykliky pápeža Františka Laudato si´ hovoril posledne aj 

predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Peter Turkson na pôde 

Ekonomickej a sociálnej rady OSN v New Yorku. Ako to vo svojom prejave povedal kardinál 

Turkson: „pápež nás pozýva načúvať stony zeme a vylúčených ľudí a všetkých vyzýva k tzv. 

„ekologickej konverzii“, teda k „zmene smerovania“ prijatím zodpovednosti za „starostlivosť 

o spoločný dom“. V centre encykliky je koncept integrálnej ekológie ako „paradigmy 

schopnej formulovať základné vzťahy osoby s Bohom, so sebou samým, s inými ľuďmi a so 

stvorenstvom“. Integrálna ekológia podľa jeho slov „vo svojich rôznych dimenziách chápe 

naše jedinečné miesto ako ľudských bytostí v tomto svete a náš vzťah k nášmu okoliu 

v rozličných aspektoch nášho života, v ekonomike a politike, v rozličných kultúrach, osobitne 

v tých najohrozenejších, ako aj v každom momente nášho každodenného života“. (Novú 

encykliku predstavili aj na pôde Ekonomickej a sociálnej rady OSN, Radiovaticana, dostupné 

online: http://sk.radiovaticana.va/news/1156758) 

Za zmienku stojí spomenúť aj konferenciu pod názvom „Ľudia a planéta na prvom 

mieste - imperatív zmeniť smer“, ktorú v Ríme 2-3. Júla 2015 zorganizovala Pápežská rada 

pre spravodlivosť a pokoj v spolupráci so sieťou katolíckych neziskových organizácií CISDE. 

Na konferencii vystúpil aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin s prednáškou 

„Dôležitosť encykliky Laudato si‛ pre Cirkev a pre svet vo svetle hlavných politických 

udalostí roku 2015 a mimo nich“, kde uviedol, že „Hlavnou výzvou, ktorej čelíme a ku ktorej 

smeruje náš záväzok je to, že «je potrebné posilniť vedomie, že sme jednou ľudskou rodinou. 

Neexistujú politické či sociálne hranice a bariéry, ktoré nám dovoľujú sa izolovať, a preto tiež 

neexistuje priestor pre globalizáciu ľahostajnosti.“ 

Ďalej kardinál uviedol, že „nič z tohto nie je samozrejmé. Ako však už v roku 1955 

pochopil Teilhard de Chardin, je možné vidieť, že ľudská bytosť, alebo aspoň istá časť 

ľudskej rodiny, si stále viac uvedomuje a je schopná chápať, že «vo veľkej hre, ktorú hráme, 

sme hráčmi a zároveň aj kartami a tým, čo je v stávke» (Phénomène Humain, 230). Takýto 
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nárast vedomia prináša so sebou zmenu perspektívy, „presmerovanie našich krokov“ 

inšpirované «integrálnejšou a integrujúcejšou víziou.“   

Práve túto víziu možno napĺňať prijatím a podporovaním tej paradigmy integrálnej 

ekológie, ktorá je jasne načrtnutá v Laudato si‛, dodal vatikánsky štátny sekretár, pričom 

poukázal na vzor sv. Františka z Assisi, ktorého dáva nová encyklika výrazným spôsobom do 

pozornosti: „Ako je to naznačené na prvých stranách encykliky, «žil v jednoduchosti 

a v úžasnej harmónii s Bohom, s inými, s prírodou a so sebou samým. Na ňom vidíme až do 

akej miery sú neoddeliteľnými obavy o prírodu, spravodlivosť k chudobným, úsilie 

v prospech spoločnosti a vnútorný pokoj». Pápež František opäť uvádza, že «Cirkev si nerobí 

nárok definovať vedecké otázky, ani nahrádzať politiku», ale javí sa byť nositeľkou potreby 

«pýtať sa na zmysel a účel všetkej ľudskej činnosti». To, čo je teraz dobre známe, je výzva 

encykliky, aby sme reflektovali o tom, «aký typ sveta chceme zanechať tým, čo prídu po nás, 

deťom, ktoré teraz vyrastajú»“. Na dôležitosť tejto encykliky upozorňujú popredný vedecký 

pracovníci (Ružička, 2015).  

Posledne, kardinál Parolin tiež v príhovore citoval časť novej encykliky, ktorá sa 

venuje vzdelávaniu: «Mnohé veci musia zmeniť svoj kurz, ale je to predovšetkým ľudstvo, 

ktoré potrebuje zmenu. Chýba vedomie spoločného pôvodu, vzájomnej príslušnosti 

a budúcnosti zdieľanej všetkými. Toto základné povedomie by umožnilo rozvoj nových 

životných postojov a štýlov. Povstáva tak veľká kultúrna, duchovná a výchovná výzva», 

«kultúra starostlivosti», schopná obnoviť «rôzne úrovne ekologickej rovnováhy: vytvorenie 

harmónie vo vlastnom vnútri, vo vzťahu s druhými, s prírodou a inými živými bytosťami, a s 

Bohom»“.  (Kardinál Parolin o encyklike Laudato si‛: Zmeniť kurz, Radiovaticana, dostupné 

online: http://sk.radiovaticana.va/news/1155841) 

 

 


