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Prvé reflexie nad Amoris laetitia 
 

Inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny, s úctou, vďačnosťou a synovskou 

oddanosťou prijíma possynodálnu apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia, ktorou pápež 

František zavŕšil dvojročný synodálny proces. Počas celého tohto procesu sme sa usilovali čo 

najväčšmi prispieť svojim dielom, s otvorenosťou mysle a srdca, s jasnosťou a priamosťou, 

istí si plodnej inšpirácie, ktorá pramení z osoby sv. Jána Pavla II. „pápeža rodiny“, a ktorá 

dozrievala počas 34. rokov úsilia bádania a didaktiky, idúc ruka v ruke s konkrétnou 

skúsenosťou pastorácie rodín. 

 

Túžim ihneď odkomunikovať niektoré úvahy vyplývajúce z prvého čítania dokumentu. Iste 

bude dostatok času a príležitosti pre pozorné prehĺbenie, ktoré si zaslúži táto náuka pápeža 

Františka, tak charakteristická predovšetkým pre jej pastoračný zápal ohlásiť Radostnú Zvesť 

o rodine v perspektíve milosrdenstva, túžiac stretnúť rodiny v konkrétnosti ich problémov a 

slabostí, otvoriac tak všetky cesty pre konverziu a rast v láske. 

 

V rozprave, ktorá sa vedie tak na úrovni Cirkvi ako aj vo verejnom priestore sa pozornosť 

sústreďovala predovšetkým na jednu jedinú otázku, ktorá istotne nie je tou najdôležitejšou 

z pohľadu pastorálneho: eventuálna možnosť pripustenia k Eucharistii rozvedených a znovu 

civilne sobášených. Skutočne, tak ako to aj sám pápež František poznamenal, nie toto bolo 

centrálnym problémom synody; stačí nám pomyslieť na veľké úlohy, ktoré stoja pred Cirkvou 

v súvislosti s rodinou v dnešnom kontexte: skutočnosť, že mladí sa sobášia stále menej; strata 

vnímania sociálnej úlohy manželstva; nové ideológie, ktoré ohrozujú rodiny a najmä 

a predovšetkým veľká úloha priniesť Krista všetkým rodinám skrze novú evanjelizáciu... 

Napriek tomu všetkému sa pozornosť sústreďovala na jeden špecifický bod, považujúc ho za 

akýsi overovací test predzvesti zmeny možnej pozície Cirkvi (istá „revolúcia“ sa hovorilo), 

snáď, ako sa tvrdilo, iba na úrovni pastoračnej, no nie doktrinálnej. 

 

Cesta sprevádzania a integrácie vzdialených osôb 

 
Je preto legitímne sa opýtať: predstavuje práve publikovaný text skutočne zmenu v tradičnej 

disciplíne Cirkvi, dovoliac konečne rozvedeným a „znovusobášeným“ prijať sv. prijímanie, 

aspoň v určitých prípadoch? Po prečítaní ôsmej kapitoly, ktorá rozoberá túto otázku, je možné 

urobiť jediný záver: apoštolská exhortácia Amoris laetitia nemení disciplínu Cirkvi, ktorá sa 

opiera o doktrinálne dôvody, ako je to naznačené vo Familiaris Consortio 84 e potvrdené 

v Sacramentum Caritatis 29. Skutočne, text celej ôsmej kapitoly sa ani nezmieňuje 

o Eucharistii. V žiadnej časti possynodálnej exhortácie pápeža Františka sa nehovorí o tom, 

žeby rozvedení a „znovusobášení“ mohli pristúpiť k Eucharistii bez toho, aby nevzali do 

úvahy „žiť ako brat a sestra“, a práve táto požiadavka Familiaris Consortio 84 

a Sacramentum Caritatis 29 zostáva v plnej platnosti ako východiskový bod pre rozlišovanie. 

Jasné vysvetlenie bez akejkoľvek nejednoznačnosti je minimom, ktoré by sa malo žiadať, ak 

by sa mala legitimizovať zmena disciplíny založenej na tradícií a učení Cirkvi pevne 

zakotvenej Magistériom Cirkvi (porov. Mt 5, 37). Skutočne, je to krištáľová jasnosť, s ktorou 

sa sv. Ján Pavol II. vo Familiaris Consortio a Benedikt XVI. v Sacramentum Caritati 

vyjadrili. 

 

Je teda zrejmé, že pápež František, ktorý naliehal na dôležitosť synodality v Cirkvi, nechcel 

ísť mimo synodálnych rozhodnutí.  Preto môžeme s jasnosťou povedať, že aj po Amoris 

laetitia pripustiť ku sv. prijímaniu rozvedených a „znovusobášených“, okrem tých situácií, 

o ktorých pojednáva Familiaris Consortio 84 a Sacramentum Caritatis 29, by znamenalo ísť 
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proti disciplíne Cirkvi a učiť, že je možné pripustiť ku sv. prijímaniu rozvedených a 

„znovusobášených“, okrem týchto kritérií, znamená ísť proti cirkevnému učeniu. 

 

To, čo v skutočnosti dokument pápeža Františka ponúka je cesta integrácie, ktorá by 

napomohla týmto pokrsteným postupne sa priblížiť k spôsobu života podľa Evanjelia. 

Skutočne objektívne normy sa nevzťahujú na subjektívnu vinu, ktorej jediným sudcom môže 

byť iba Boh, ktorý pozná srdcia, avšak tieto objektívne normy poukazujú na požiadavky 

a méty, ku ktorým smeruje každá evanjelizácia: plnosť života podľa Evanjelia, ktorú je Cirkev 

povolaná ponúknuť všetkým bez výnimiek a kazuistík. Takýto život je skutočne možný, 

pretože ho žiada práve evanjelium (čl. 102). Od negatívnych morálnych noriem, ktoré 

zakazujú konať skutky samé v sebe zlé, neexistuje žiadna výnimka a žiadna postupnosť, 

žiadne možné rozlíšenie (discernimento), ktoré by ich ospravedlnilo: toto je opravdivé učenie 

sv. Jána Pavla II. v encyklike Veritatis splendor. 

 

V čom teda spočíva novosť ôsmej kapitoly? Novinka sa netýka zmeny doktríny alebo 

disciplíny, ale vo Františkovom milosrdnom pastorálnom prístupe, jeho túžby priniesť 

evanjelium tým, ktorí sú ďaleko, sledujúc tak progresívnu logiku integrácie. Práve preto 

dokument poukazuje na to, že môžu existovať okolnosti, v ktorých osoby, objektívne žijúce 

v stave hriechu, nemusia byť subjektívne vinné z motívu neznalosti, strachu, nezriadenosti 

citov a ostatných dôvodov, ktoré vždy tradičná morálka poznala a ktoré Katechizmus 

Katolíckej Cirkvi spomína v čl. 1735. Toto tvrdenie je dôležité: znamená, že tieto osoby 

nesmieme súdiť a odsudzovať, ale byť k ním milosrdní a trpezliví tak, ako je milosrdný 

a trpezlivý s každým z nás náš Otec a hľadať pre každého z nich cestu obrátenia a zanechania 

hriechu a rast v láske. Istotne, tvrdenie Amoris laetitia o nemožnosti definovať osobný 

„smrteľný“ hriech vychádzajúc z možnosti overenia a zodpovednosti subjektu, môžu byť 

poľahčujúcou okolnosťou alebo môžu úplne chýbať (čl. 301), to však nebráni tvrdiť, že 

napriek tomu sa jedná o objektívny stav hriechu (ako sa o tom píše v čl. 305). 

 

Nová pastorálna perspektíva pre Cirkev 

 
Čo nám chce teda Svätý Otec povedať tým, že raz a navždy odsúdil kauzistické interpretácie 

a tendencie? Hľa, odpoveď jednoduchá a rozhodujúca: chce novým spôsobom ohlásiť 

evanjelium rodiny a chce pozvať všetkých, v akejkoľvek situácii by sa nachádzali, na cestu: 

„Kráčajme, rodiny, pokračujme a kráčajme!“ (čl. 325). On sám ponúkol tento základný 

interpretačný kľúč, keď v interview cestou späť zo Svätej Zeme v máji 2014, odkryl základný 

dôvod, pre ktorý sa rozhodol nastúpiť na synodálnu cestu: nebola to otázka kazuistiky, ale 

naliehavá potreba ohlásiť „to čo Kristus prináša rodine“. A v dokumente vychádza 

z konštatovania, že žiaľ, v našich západných spoločnostiach, aj medzi mnohými pokrstenými 

manželstvo nie je chápané ako dobrá zvesť. Toto je skutočným pastorálnym problémom, 

ktorým sa apoštolská exhortácia s odvahou zaoberá. Pápež chce Cirkvi ponúknuť novú cestu 

k ohláseniu dobrej zvesti o manželstve a rodine. 

 

Pre pochopenie v akom zmysle, je potrebné si všimnúť, že pápež stavia do centra svojej 

meditácie hymnus na lásku z 1 Kor 13 (kap. IV.), v ktorom sv. apoštol Pavol hovorí o láske 

ako o najlepšej ceste. Týmto spôsobom pápež ukazuje, že pre neho je láska vždy novou 

cestou, ktorú je potrebné prejsť v plnej vernosti tomu obrazu, ktorý má Boh o ľudskej 
láske. Tento Boží obraz o ľudskej láske prirodzene zahŕňa základné dimenzie, na ktoré tak 

vznešená teológia tela sv. Jána Pavla II., znovu spomínaná aj v synodálnom dokumente 

(porov. čl. 150 a násl.), jasne poukázala a na ktoré pápež František poukazuje a znovu sa na 
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ne odvoláva: sexuálna rozdielnosť, nerozlučná a verná jednota a otvorenosť životu 

v plodnosti. 

 

Pri prechádzaní touto cestou lásky sa zamerajme aspoň na niektorý z rozhodujúcich 

elementov, ponúknutých v Amoris laetitia, ktorý má veľkú hodnotu pre pastoračnú obnovu: 

 

1. Centralita témy výchovy, ako povolania k láske (kap. VII.). Často sa v dokumente 

hovorí o „ceste“, o „histórii“ o „rozprávaní“. To všetko sú termíny, hovoriace 

o dôležitosti slobody ako časovej dimenzii: Cirkev nielenže „vychádza“ a je blízko 

osobám, prijímajúc ich také aké sú, ale je zároveň sprievodkyňou na ich ceste, 

stretávajúc sa s nimi tam, kde sa práve nachádzajú a zároveň pomáhajúc im dosiahnuť 

možné méty. Stojac pred citovým analfabetizmom a krehkosťou slobody voliť si to čo 

je pre osobu náročné a neodvolateľné („navždy“), odpoveď nemôže byť iná než 

znovuobnovené formačné úsilie rodiny, Cirkvi a sociálnych skupín. 

2. Jasnosť učenia o manželskej láske a plodnosti, počnúc encyklikou Humane Vitae. 
Otvára sa tak rozhodujúca úloha znovu sa vrátiť k encyklike bl. Pavla VI. (ktorej 50. 

výročie budeme sláviť v r. 2018), ako k ponuke Cirkvi evanjelizovať sexuálnu 

intimitu. Je to veľmi potrebné svetlo a to zvlášť v kultúre, ktorá počnúc sexuálnou 

revolúciou, zabudla hovoriť jazykom tela a sexuality (čl. 222). Toto skutočne prorocké 

učenie je naplno potvrdené aj v perspektíve integrálne humánnej ekológie. 

3. Rozpoznať centralitu pastorácie rodiny v Cirkvi: rodina vôbec nie je pastoračným 

problémom prítomným medzi ostatnými problémami, ktoré je potrebné riešiť, ale je 

predovšetkým živým a prítomným subjektom: je základným zdrojom evanjelizácie 

a to aj z pohľadu viac rodinnej Cirkvi, Cirkvi, ktorá by mala profil „Božej rodiny“. 

Týmto sa aktivuje obdivuhodný kolobeh (cirkularita) a sinergia medzi Cirkvou 

a rodinou. Tak ako je rodina „malou domácou cirkvou“ tak aj veľká Cirkev musí mať 

črty a byť živou  ako „Božia rodina“ (čl. 86-87). 

4. Sviatostný charakter kresťanského života: kresťanstvo stojí na historickej udalosti, 

ktorá sa dotýka tela a pretvára telo človeka. Nie sú to pastoračné plány vypracované 

od stola, ktoré nás môžu zachrániť a už vôbec nie tie, ktoré sa snažia prispôsobiť 

kresťanskú morálku mentalite západného sveta nachádzajúceho sa v kríze zmyslu. 

Preto je potrebné prekonať akékoľvek čisto emotivistické alebo jednoduché zmluvné 

vnímanie lásky a znovuobjaviť zmysel manželstva ako kardinálneho povolania 

kresťanského života, ku ktorému je jednotlivec volaný. Zoslabiť manželstvo v jeho 

najzákladnejších požiadavkách alebo zredukovať Eucharistiu len na znak komunitnej 

integrácie by znamenalo stratiť, s realizmom sviatostnej ontológie, Boží dar, ktorý živí 

život Cirkvi. 

 
Vyjsť z kauzistickej logiky znamená zachytiť veľký pozitívny horizont dokumentu, ktorý 

pápež František otvára pre poslanie Cirkvi smerom k rodinám, predovšetkým to, nakoľko 

stavia do centra výchovnú otázku ako otázku pastoračne rozhodujúcu. K tejto úlohe sa 

Pápežský inštitút Jána Pavla II. cíti byť volaný osobitným spôsobom a to práve z misie, ktorú 

dostal a zo skúsenosti na ktorú dozrel, tak na úrovni teologickej ako aj pastorálnej. 

 

Rím, 10. apríl 2016 

 

Livio Melina 

rektor 


