
THEOLOGOS 2/2008 | �TÚDIE  

 

245 

 
 
 

Ekumenizmus s pravoslávnou cirkvou pod✁a 
platných právnych noriem katolíckeho práva 

 

 

 

FRANTI✂EK ✄ITBAJ 
Pre☎ovská univerzita v Pre☎ove, Gréckokatolícka teologická fakulta  

 
 
 
Abstract: This contribution concerns about oecumenical statutes 

situated in actual katholic canonical law, namely in codex law and the 
law contained in oecumenical directory, with the aspect on its applica-
tion in the relation with the Orthodox church. The former times of the 
relationship between Greek Catholics a Orthodox worshippers is signates 
with a many of swipes. Actual oecumenical law is the new opportunity 
for the organization od these relations in the spirit of the Christ evangel 
and for the looking of unity. 
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Cestu k ekumenickému spolu✆itiu Katolíckej cirkvi s cirkvou Pra-

voslávnou definuje v✝eobecná zásada ktorá hovorí: Ekumenickým 
hnutím sa rozumejú diela a podujatia, ktoré sk✞sajú pod✟a rozli✠ných 
potrieb Cirkvi a ✠asových okolností a zameriavajú sa na jednotu 
kres✡anov. Medzi ne patria na prvom mieste v☎etky úsilia o odstránenie 
slov, náh✟adov a skutkov, ktoré pod✟a spravodlivosti a pravdy nezodpove-
dajú polo☛eniu oddelených bratov a preto hatia vzájomné styky s nimi. 
☞alej sem patrí ✌dialóg✍ medzi patri✠ne pripravenými odborníkmi na 
schôdzkach usporiadaných v nábo☛enskom duchu medzi kres✡anmi 
rozli✠ných cirkví a spolo✠enstiev.1 Pritom je jasne definované, ☛e jedna 
Kristova cirkev pretrváva vKkatolíckej cirkvi ✌vedenej nástupcom Petra 
a s ním spojenými biskupmi.✍2  

Z tejto prvotnej zásady vyplýva, ✆e Katolícka cirkev si pri realizácii 
svojich ekumenických cie✎ov stále uvedomuje svoje nenahradite✎né 

                                                 
1 UR 190. 
2 Ekumenické direktórium, Pápe✏skej rady pre jednotu kres✑anov, vydané v SSV 
v Trnave v roku 1994 str.18 
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poslanie, ktoré jej odovzdal jej Zakladate✂ a ak sa sna✄í o ekumenické 
smerovanie ni☎ neuberá zo svojich atribútov. Zárove✆ v✝ak verne 
a v pokání kriticky kon✝tatuje ✄e katolíci zaiste vedia, ✞e oni osobne 
naplno nevyu✞ili ani nevyu✞ívajú prostriedky milosti, ktorými Kristus 
vybavil svoju Cirkev.3 Toto kon✝tatovanie vlastnej nedostato☎nosti pri 
realizácii Kristovho diela preto Katolícku cirkev vedie k pokore ke✟ sa 
pozerá na nedostato☎nos✠ iných kres✠anov, najmä v ich oddelení od 
Katolíckej cirkvi. Z toho zárove✆ vyplýva, ✄e pri poh✂ade na iných 
kres✠anov h✂adá skôr to ☎o je pozitívne, ☎o spája a nie to, ☎o rozde✂uje. 

Táto pozitívna zásada katolíckeho ekumenizmu, ☎i✄e zásada 
h✂adania spolo☎ného, je východiskovou pozíciou aj v h✂adaní 
ekumenických vz✠ahov medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi.  

  
Cyrilometodská tradícia 
Prvou z týchto spolo☎ných hodnôt sú cyrilometodské korene. 

Obidve spolo☎enstvá pova✄ujú svätých bratov za otcov svojej viery. 
Cirkevná staroslovien☎ina, ktorá je materinským liturgickým jazykom 
obidvoch cirkví je ✄ivým pomníkom solúnskych bratov v obidvoch 
spolo☎enstvách. Je preto prirodzené, ✄e osobnosti týchto dvoch ve✂kých 
mu✄ov so sebou prirodzene nesú vo vz✠ahu obidvoch cirkví aj silný 
ekumenický podtext. Ján Pavol II. aolúnakxh bratov dokonca nazýva 
✡predchodcami ekumenizmu☛ a zárove✆ v nich vidí ✡akýsi duchovný 
most medi východnou a západnou tradíciou☛.4 Ich posolstvo znie o to 
silnej✝ie, ✄e ho v krajine kde ✄ili a pôsobili dodnes po☎u✠ prostredníct-
vom liturgie, ktorá rovnako zneje v obidvoch spolo☎enstvách. 

Sila, ktorú dodnes vydáva svedectvo svätých bratov spolu s ich sve-
dectvom jednoty, je silným argumentom pre ekumenické spolu✄itie 
medzi katolíkmi východného obradu a pravoslávnymi.  

 
Spolo☞ná minulos✌ 
✍al✝ím pozitívnym ekumenickým princípom je spolo☎ná historická 

minulos✠, ktorú vzájomne pre✄ívali gréckokatolíci i pravoslávni na Slo-
vensku. Netreba toti✄ zabudnú✠ na to, ✄e vä☎✝ina z tých kres✠anov na 
Slovensku, ktorí sa dnes hlásia k Pravoslávnej cirkvi, boli v minulosti 
prostredníctvom únie katolíkmi bu✟ priamo, alebo ich predo✝lá generá-
cia. Umelé rozdelenie nastalo ako komplot bezduchého komunistického 
ateizmu, ktorý sa ne✝títil ✄iadnych metód ak ✝lo o rozbitie Cirkvi, 
s kone☎ným cie✂om ateizácie kres✠anov. Duch spolo☎nej minulosti dáva 
✝ancu aj sú☎asnému ekumenizmu, dáva novú ✝ancu k zmiereniu a vy-
tvoreniu vnútorného spolo☎enstva s Pravoslávnou cirkvou pri vzájom-
nom re✝pektovaní novej historickej situácie.  

                                                 
3 Pozri ako vy✎✎ie. 
4 Pozri ako vy✎✎ie str.25-26, 42. 
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Zaiste, ekumenické spolo✁enstvo nesie e✂te znaky nedokonalosti 
preto✄e nie je uskuto✁nením ozajstnej jednoty, v ka✄dom prípade v✂ak 
priná✂a novú harmóniu a mô✄e ve☎mi napomôc✆ k dosiahnutiu nového 
dobra pre obidve strany. 

 
 Spolo✝ný rítus, ako znak jednoty 
Ke✞ sa v ✁asoch unionizmu hovorilo o znakoch jednoty východ-

ných katolíkov s Katolíckou cirkvou, zdôraz✟oval sa hlavne juridicko-
vierou✁ný charakter tejto jednoty. V konkrétnosti toto vzájomné spolo-
✁enstvo spo✁íva v tom, ✄e je tu právna jednota viery a sviatostí 
a zárove✟ vonkaj✂ieho i vnútorného spojenia s tou istou hlavou, ktorú 
predstavuje Peter a jeho nástupcovia, pápe✄i. Toto spojenie predstavuje 
rozhodujúci moment, ktorý ✁iní túto jednotu vidite☎nou.  

Ke✞ sa hovorilo o spolo✁ných znakoch gréckokatolíkov s pravo-
slávnou cirkvou, vä✁✂inou sa spomínal spolo✁ný rítus, ktorý sa v✂ak 
pova✄oval za ✁osi ✠len vonkaj✂ie✡, ✁i✄e menej dôle✄ité. Pozitívny duch 
sú✁asnej katolíckej ekumény v✂ak hovorí o spolo✁nom ríte ako o ✞al-
✂om kánonickom princípe, ktorý poukazuje na pozostatky stratenej jed-
noty. Rítus toti✄ na Východe nie je len vonkaj✂ím znakom, ktorý pred-
stavuje nie✁o nepodstatné. Práve naopak. Je prostriedkom katechizácie, 
u✁í vz✆ahu vo✁i Bohu, ale zárove✟ aj u✁í ako sa má ✄i✆ viera. Riadi sa 
presne danými kánonickými pravidlami, ktorých zachovávanie e✂te 
umoc✟uje toto znamenie jednoty. Pravoslávny autor o tom hovorí takto: 
Prejavom jednoty miestnych autokefálnych a autonómnych pravosláv-
nych cirkví a sú✝asne i prostriedkom na uskuto✝nenie a upevnenie tejto 
jednoty sú aj ich toto☛né bohoslu☛by. Nezávisle od národných zvlá☞tností 
a odli☞ností jazyka, vo v☞etkých miestnych pravoslávnych cirkvách sú 
zachované ustanovené e☞te v prvých storo✝iach existencie cirkvi jedny a 
tie isté formy rozli✝ných druhov bohoslu☛ieb...5 

Ke✞ sa teda v tomto poh☎ade pozeráme na rítus, ktorý má Katolícka 
cirkev východného obradu spolo✁ný s cirkvou Pravoslávnou, musíme 
poveda✆, ✄e tu nie je len nejaké vonkaj✂ie, nepodstatné spolo✁enstvo, 
ale ✄e spolo✁ný rítus je praktickým pozostatkom kánonického spojenia. 
Svoj rítus si gréckokatolíci v✄dy ve☎mi cenilI a aj napriek snahám o jeho 
latinizáciu v✄dy sa nakoniec vracali k jeho originalite. Touto problema-
tikou sa zaoberal aj Druhý vatikánsky koncil, osobitne v svojom Dekréte 
o východných katolíckych cirkvách ktorý východných kres✆anov jasne 
povzbudzuje: Nech v☞etci východní kres✌ania vedia a sú presved✝ení, ☛e 
si mô☛u, ba majú nav☛dy zachova✌ svoje právoplatné liturgické obrady.6  

                                                 
5 Pozri Pravoslávny teologický zborník VI, vydala PC v ✍eskoslovensku r.1979 
v Cirkevnom nakladate✎stve v Prahe, ✏lánok: Dr. I. K. Conevski, Jednota cirkvi a miestne 
cirkvi. 
6 OE. 
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Teda úsilie o znovu obnovenie pôvodnej liturgickej tradície, ktoré aj 
v sú✂asnosti prebieha v na✄ej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, 
má charakter nielen vnútro cirkevný, ale nadobúda aj silný charakter 
ekumenický. Pripomína to aj CCEO v kán.903, ktorý dáva vernos☎ staro-
dávnym tradíciam východných cirkví do úzkeho súvisu so starostlivos-
☎ou o napomáhanie jednoty medzi v✄etkými východnými cirkvami. In-
✄trukcia na aplikáciu bohoslu✆obných predpisov Kódexu kánonov vý-
chodných cirkví Kongregácie pre Východné cirkvi preto pripomína ✆e 
v ka✆dom pokuse o bohoslu✆obnú obnovu bude preto potrebné vzia☎ 
zrete✝ na prax pravoslávnych bratov, pozna☎ ju, re✄pektova☎ a ✂o najme-
nej sa od nej vzdiali☎, aby sa e✄te nezvä✂✄ovali u✆ jestvujúce rozdelenia, 
ale práve naopak, zvý✄eným úsilím myslie☎ na mo✆né prispôsobenie sa, 
plánovanie a spoluprácu.7 

Vá✆nou povinnos☎ou rady hierarchov ale i jednotlivých eparchial-
nych biskupov je preto starostlivos☎ o liturgický ✆ivot. Hierarchovia, kto-
rý stoja na ✂ele cirkví sui iuris a v✄etci ostatní hierarchovia majú ✂o naj-
viac dba☎, aby sa verne chránil a dôkladne dodr✆iaval vlastný obrad a 
nesmú do neho vná✄a☎ zmeny, iba ak si to vy✆aduje skuto✂ný organický 
vývoj, majúc pred o✂ami dobrú vô✝u a jednotu kres☎anov.8 Preto ke✞ sa 
hovorí o starostlivosti o obrad, pripomína sa, ✆e pred o✂ami treba ma☎ aj 
jednotu kres☎anov. 

K tomu, aby sa táto po✆iadavka splnila je potrebné, aby rada hierar-
chov dovolila pou✆íva☎ na svojich územiach pri liturgických celebráciach 
len tie liturgické knihy, ktoré majú potvrdenie kompetentnej cirkevnej 
autority.9 10  

Tu sa javí u✆ito✂né pripomenú☎, ✆e aj napriek jednozna✂nému pred-
pisu kán.656 § 1 CCEO, pod✝a ktorého mo✆no pou✆íva☎ len tie bohoslu-
✆obné knihy, ktoré boli cirkevne schválené, predsa len mo✆no pou✆íva☎ 
aj tie bohoslu✆obné knihy, ktoré vydali a oficiálne cirkevne schválili 
pravoslávne cirkvi. Podporujú sa v miere v akej to je len mo✆né spolo✂-
né vydania týchto kníh.11 

 

                                                 
7 In✟trukcia na aplikáciu bohoslu✠obných predpisov Kódexu kánonov východných 
cirkví, Kongregácie pre Východné cirkvi, vydala Libreria Editrice Vaticana v r.1998 odsek 
21. 
8 Pozri CCEO kán. 40 § 1. 
9 Pozri CCEO kán. 656 §1. 
10 UR. 
11 In✟trukcia na aplikáciu bohoslu✠obných predpisov Kódexu kánonov východných 
cirkví, Kongregácie pre Východné cirkvi, vydala Libreria Editrice Vaticana v r.1998, 
odsek 29. 
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In✁titúcie, ktoré majú napomáha✂ pri rozvoji ekumenického 
hnutia v metropolii 
Katolícky ekumenizmus sa v✄ak neorientuje len na v✄eobecné kon-

✄tatovania. Ekumenizmus, ako ho po Druhom vatikánskom koncile roz-
víja vo svojich aktivitách Katolícka cirkev je skuto☎nos✆ou aktívnou. 
Znamená to, ✝e Katolícka cirkev ne☎aká na podnety druhej strany, ale 
sama vyvíja iniciatívu. Toto sa dá pova✝ova✆ za jeden z charakteristic-
kých znakov sú☎asného katolíckeho ekumenizmu. Vidite✞nou sa táto 
aktivita stáva cez konkrétne cirkevné in✄titúcie, ktoré právo ustanovuje 
na to, aby teoretické závery, vyplývajúce z dokumentov Druhého vati-
kánskeho koncilu, z obidvoch kódexov kanonického práva a ✟al✄ích 
cirkevnoprávnych dokumentov ktoré sa týkajú ekumenizmu, uvádzali 
do praktického ✝ivota. Tým Katolícka cirkev vytvára priestor pre prak-
tické uskuto☎✠ovanie svojich ekumenických zámerov. 

Týmito konkrétnymi ekumenickými in✄itúciami sa budeme zaobera✆ 
v nasledujúcich riadkoch. 

 
Ekumenická komisia v metropolitnej cirkvi sui iuris  
Prvou ekumenickou in✄titúciou na úrovni metropolitnej cirkvi je 

ekumenická komisia. Má by✆ zriadená synodou hierarchou. Moderáto-
rom ekumenických aktivít toti✝ má by✆ na prvom mieste najvy✄✄ia cir-
kevná hierarchia.12 Ekumenická komisia je zriadená ako prirodzená sú-
☎as✆ organiza☎nej ✄truktúry metropolitnej cirkvi sui iuris. Táto komisia 
má pozostáva✆ z mu✝ov aj ✝ien, jej ☎lenmi mô✝u by✆ klerici i laici a re-
ho✞níci. Jej ☎innos✆ má koordinova✆ stály sekretariát ekumenickej komi-
sie. Spôsob práce ekumenickej komisie ur☎ujú ✄tatúty rady hierarchov. 
Má dosta✆ poverenie prispieva✆ k orientácii v ekumenických zále✝itos-
tiach a stanovi✆ konkrétne cesty konania v súlade s platným cirkevným 
zákonodarstvom, cirkevnými pokynmi a legitímnym zvykovým právom, 
ako aj s konkrétnymi mo✝nos✆ami príslu✄ného regiónu.13  

Z toho vyplýva, ur☎itá vo✞nos✆ ktorá je daná ☎lenom rady hierarchov 
na to, aby zvá✝ili pod✞a situácie na vlastnom území spôsob, ktorými 
budú ekumenické zásady aplikova✆. Bude to spôsob opatrný a rozvá✝-
ny, pritom v✄etkom v✄ak ve✞kodu✄ný pod✞a ducha sú☎asného ekume-
nického práva. Zákonodarca v✄ak nezabúda pripomenú✆, ✝e tento orgán 
má zoh✞adni✆ i záujmy univerzálnej Cirkvi. 

Ekumenická komisia má plni✆ konkrétne úlohy, ktoré jej prinále✝ia 
v rámci jej ☎innosti. Sú to: 

a/ Povinnosti vo☎i Apo✄tolskej stolici: 

                                                 
12 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme, Pápe✡skej rady pre 
napomáhanie jednoty kres☛anov, SSV v Trnave r.1994, str.38. 
13 Ako vy☞☞ie str.38. 
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� sprístup✂ova✄ informácie o vývine dialógov, ktoré sa konajú na 
príslu☎nom území Pápe✆skej rade na podporu jednoty kres✄anov, aby 
ich mohla prená☎a✄ na iné dialógy na rozmanitých rovinách cirkevného 
✆ivota. 

b/ Povinnosti na území metropolie: 

� uvádza✄ do praxe príslu☎né normy a in☎trukcie o ekumenizme 
vydané Svätou stolicou a radou hierarchov; 

� poskytova✄ radu a pomoc biskupom, ktorí chcú vo svojich epar-
chiach zriadi✄ ekumenickú komisiu; 

� podnecova✄ spoluprácu medzi eparchiálnymi poverencami pre 
ekumenizmus a eparchiálnymi komisiami; 

� podáva✄ správy biskupom, alebo ✝lenom synody, o vývine dia-
lógov, ktoré sa konajú na príslu☎nom území; 

 c/ Vz✄ah vo✝i ✝lenom pravoslávnej cirkvi: 

� podporova✄ duchovný ekumenizmus; 

� podporova✄ dobré vz✄ahy a lásku medzi katolíkmi východného 
obradu a pravoslávnymi; 

� podnecova✄ a vies✄ s nimi rozhovory a konzultácie, pri✝om treba 
uvá✆i✄, ✆e ich treba prispôsobova✄ rozmanitosti ú✝astníkov a tém dialó-
gu; 

� vymenúva✄ odborníkov, ktorí by sa mali s oficiálnymi cirkevnými 
poverencami zú✝ast✂ova✄ na konzultáciách a dialógoch s odborníkmi 
pravoslávnej cirkvi; 

� v spolupráci s inými grémiami eparchií ako aj s inými kres✄anmi 
podporova✄, pokia✞ je to mo✆né, spolo✝né svedectvo kres✄anskej viery, 
ako aj spoluprácu v takých oblastiach ako je výchova, verejná a súk-
romná morálka, sociálna spravodlivos✄, kultúrne zále✆itosti, veda a 
umenie; 

� navrhova✄ biskupom výmenu pozorovate✞ov a hostí pri príle✆i-
tostiach dôle✆itých konferencií, synôd, pri uvádzaní do úradu vedúcich 
osobností nábo✆enského ✆ivota a im podobných; 

� podporova✄ spoluprácu kres✄anov, napríklad poskytovaním du-
chovnej a materiálnej pomoci. 

c/Vz✄ah vo✝i iným ekumenickým ☎truktúram: 

� udr✆iava✄ vz✄ahy medzi radou hierarchov a Pápe✆skou radou pre 
napomáhanie jednoty kres✄anov; 

� udr✆iava✄ vôbec vz✄ahy v ekumenických zále✆itostiach medzi ra-
dou hierarchou a Konferenciou biskupov Slovenska; 

� udr✆iava✄ vz✄ahy so zriadenými in☎titútmi zasväteného ✆ivota a 
spolo✝enstvami apo☎tolského ✆ivota; 

� udr✆iava✄ vz✄ahy s ✟al☎ími katolíckymi ekumenickými organizá-
ciami na na☎om území. 
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Ekumenické in✁titúcie v eparchiách 
Ove✂a ✄ir✄ie ekumenické mo☎nosti právo odovzdáva aktivitám epar-

chialnych biskupov. Eparchia je definovaná ako ✆as✝ Bo☎ieho ✂udu, zve-
rená pastierskej starostlivosti biskupa, ktorému pomáhajú presbyteri. 
Eparchia vytvára partikulárnu cirkev a v nej je prítomná jedna, svätá, 
katolícka a apo✄tolská Kristova cirkev.14 Eparchia je preto bli☎✄ie jednot-
livým situáciam ✂udí a preto je ekumenická ✆innos✝ na území eparchií aj 
najú✆innej✄ia. Biskupi sa tak stávajú vlastnými moderátormi ekumenic-
kého diela.15 Im je zverená starostlivos✝ zriadi✝ na území svojej eparchie 
tie in✄titúcie, ktoré pre ✄írenie ekumenického diela predvída právo. Tý-
mito in✄titúciami sa budeme zaobera✝ na nasledujúcich stranách. 

 
 Poverenec pre ekumenické zále✞itosti 
Pre konkrétne ekumenické aktivity má v eparchii eparchialny bis-

kup menova✝ poverenca pre ekumenické otázky.16  
Jeho úlohy v ekumenickom hnutí na území eparchie sú tieto: 
� má by✝ úzkym spolupracovníkom biskupa a má ma✝ jeho prime-

ranú podporu; 
� má podporova✝ kontakty medzi pravoslávnym spolo✆enstvom a 

miestnym biskupom, medzi klérom a laikmi v najrozmanitej✄ích rovi-
nách; 

� má slú☎i✝ biskupovi a iným orgánom eparchie ako poradca;  
� má podporova✝ rozli✆né iniciatívy na modlitby za jednotu kres✝a-

nov;  
� má dba✝ o to, aby ekumenický postoj bol charakteristickou ✆rtou 

práce v eparchii; 
� má h✂adie✝, aby udr☎iaval kontakty s poverencami alebo komi-

siami iných eparchií ✆i diecéz; 
� má vyh✂adáva✝ osobitné po☎iadavky a informova✝ o tom epar-

chiu.  
Jeho zodpovednos✝ spo✆íva v tom, ☎e má reprezentova✝ katolícke 

spolo✆enstvo v jeho vz✝ahu k iným cirkvám a cirkevným spolo✆enstvám 
a k ich vedeniu. 17 

 
Ekumenická komisia, alebo sekretariát v eparchii 
✟al✄ími ekumenickými in✄titúciami na území eparhie majú by✝ 

ekumenická komisia alebo sekretariát, ktoré majú za úlohu uvádza✝ do 

                                                 
14 Pozri kánon 177 CCEO § 1. 
15 Pozri UR 4. 
16 Pozri Direktórium na vykonávanie noriem o ekumenizme, vydané v SSV Trnava r.1994, 
str.33. 
17 Pozri ako vy✠✠ie str.34. 
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praxe pokyny a smerovania ktoré sa nachádzajú v oficiálnych cirkev-
ných dokumentoch o ekumenizme a podporova✂ ekumenickú prácu 
svojej eparchie.18 Takáto komisia mô✄e by✂ aj inter eparchiálna.19 

☎lenmi tejto komisie majú by✂ klerici, zástupcovia presbyterskej a 
pastora✆nej rady a tie✄ eparchiálneho seminára, zástupcovia reholí i 
laikov a to mu✄i i ✄eny, zvlá✝✂ takí, ktorí majú vecné znalosti o ekume-
nizme.20 

Ekumenická komisia má tieto konkrétne úlohy: 

� spolupracova✂ s ekumenickými ustanoviz✞ami alebo dielami, 
ktoré u✄ jestvujú, alebo by sa mali kon✝tituova✂; 

� ochotne pomáha✂ poverencovi pre ekumenizmus; 

� by✂ k dispozícii aj pri iných dielach v eparchii a pri osobných 
iniciatívach a vzájomne ústretovo vymie✞a✂ získané informácie a my✝-
lienky; 

� uvádza✂ do praxe rozhodnutia eparchiálneho biskupa. 
 
Vnútorný ekumenizmus  
Okrem oficiálnych in✝titúcií ktoré sme u✄ spomínali, ponúka pre 

prehlbovanie ekumenického spolu✄itia sú✆asné právo e✝te ✟al✝ie kon-
krétne mo✄nosti. Sú to predov✝etkým prostriedky duchovného ✄ivota. 
Skuto✆ný ekumenizmus toti✄ vy✄aduje zmenu zmý✝✠ania, nového, pozi-
tívneho ducha. Ekumenizmus je dielo, ktoré v svojej podstate rúca staré 
predstavy a ✆asto aj predsudky, ktoré minulos✂ stáro✆iami naniesla. Sú-
✆asné generácie mo✄no len ✂a✄ko vini✂ zo situácie, ktorá nastala v minu-
losti. Rodia sa do spolo✆enských pomerov, ktoré definoval dávno pred 
nimi ktosi iný. Za to, ✄e ich cirkevné spolo✆enstvo ide mimo tú✄enú 
jednotu vskutku nemô✄u. U✄ skoro polstoro✆ie trvá rozdelenie upros-
tred gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, a zdá sa, ✄e sa dnes u✄ nedá 
reálnymi mo✄nos✂ami napravi✂. Ekumenické hnutie v✝ak ponúka práve 
túto mo✄nos✂. Otupi✂ ostrie rozdelenia a navodi✂ ovzdu✝ie harmónie pre 
budovanie vy✝✝ieho princípu, ktorým je Bo✄ie krá✠ovstvo.  

Na túto skuto✆nos✂ upozor✞uje aj pápe✄ Ján Pavol II. ke✟ hovorí: 
✡Pravý ekumenizmus nejestvuje bez vnútorného obrátenia.✡21 Touto 
vnútornou obnovou, pokorou srdca a zmenou zmý✝✠ania sa stáva auten-
tickou na✝a viera. V☛etci veriaci nech pamätajú, ☞e tým lep☛ie budú na-
pomáha✌, ba aj uskuto✍✎ova✌ jednotu kres✌anov, ✍ím bezúhonnej☛ie sa 
usilujú ☞i✌ pod✏a evanjelia.22 

                                                 
18 Pozri ako vy✑✑ie str.35. 
19 Pozri ako vy✑✑ie str.35. 
20 Pozri ako vy✑✑ie str.35. 
21 Encyklika Ut unum sint, Jána Pavla II., vydaná v Spolku sv.Vojtecha v Trnave v r.1996 
str.23, cituje Unitatis Redintegratio, ako vy✑✑ie str.193. 
22 Tam✒e str.194 
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Starostlivos✁ o úspe✂nos✁ ekumenického diela preto nie je zverená 
len hierarchii a úzkemu okruhu osôb. Ekumenizmus sa v tomto bode 
stáva zále✄itos✁ou celej cirkvi a teda aj laikov, ktorí dennodenne mô✄u 
ekumenizmus ✄i✁ v praxi. K tomu vyzýva u✄ Druhý vatikánsky koncil: 
Katolícki veriaci majú sa bezpochyby stara☎ v ekumenickej ✆innosti o 
oddelených bratov, modli☎ sa za nich, zhovára☎ sa s nimi o veciach týka-
júcich sa Cirkvi, urobi☎ prvé kroky k nim. Ale predov✝etkým musia sami 
úprimne a pozorne uva✞ova☎ o tom, ✆o na✆im obnovi☎ a podniknú☎ vo 
vlastnej katolíckej rodine, aby svojím ✞ivotom vydávala vernej✝ie a jas-
nej✝ie svedectvo o u✆ení a ustanoveniach, ktoré prostredníctvom Apo✝to-
lov predlo✞il Kristus.23 

 
Modlitba za jednotu 
Kres✁an ka✄dé dobré dielo za✟ína, ale i doprevádza modlitbou. 

Modlitba je istotou Bo✄ej prítomnosti v uskuto✟nenom diele. Preto pá-
pe✄ Ján Pavol II. nazýva toto obrátenie srdca a túto svätos☎ ✞ivota spolu 
so súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu kres☎anov...za du✝u 
celého ekumenického hnutia. Mo✞no to právom nazva☎ duchovným 
ekumenizmom.24 

Kódex kánonov východných cirkví (✠alej u✄ len CCEO) venuje 
problematike ekumenizmu celý XVIII.titul. U✄ prvý kánon tohto titulu25 
zdôraz✡uje potrebu modlitby v✝etkých kres☎anov, zvlá✝☎ v✝ak pastierov 
cirkvi a tie✞ prikazuje horlivo sa ú✆astni☎ ekumenického diela ktorému 
napomáha Duch Svätý. Podobne sa o tomto diele vyjadruje aj Kódex 
kanonického práva z roku 1983.26 Je to vcelku pochopite☛né, lebo eku-
menické dielo nemô✄e by✁ dielom ✟loveka, musí by✁ Bo✄ím dielom. 
Preto je na tých, ktorí stoja na ✟ele Cirkvi aby boli príkladom a zárove✡ 
aj viedli tých, ktorí sú im zverení k modlitbe o Bo✄iu pomoc pri jeho 
uskuto✟✡ovaní. Táto modlitba mô✄e by✁ súkromnou modlitbou jednot-
livcov, ale i celého farského spolo✟enstva. Zvlá✂✁ sa prízvukuje modlitba 
spolu s odlú✟enými bratmi a to nielen s pravoslávnymi, ale aj s ✟lenmi 
iných kres✁anských spolo✟enstiev a cirkví.27 

Osobitne sa kladie na srdce, aby sa v ur✟itých obdobiach táto mod-
litba za jednotu zosilnila, ako napríklad v modlitbovom tý✞dni za jedno-
tu kres☎anov (18.-25.január) alebo v tý✞dni medzi Nanebovstúpením a 
Turicami, aby Svätý Duch posilnil Cirkev v jej jednote a apo✝tolskosti jej 

                                                 
23 UR s.194. 
24 Encyklika Ut unum sint str.30, citát z Unitatis Redintegratio, ako vy☞☞ie str.194. 
25 Kánon 902 CCEO. 
26 Kánon 755§1 CIC. 
27 Pozri Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, Pápe✌skej rady pre na-
pomáhanie jednoty kre✍anov, vydané v SSV vTrnave v roku 1974, str.89. 
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univerzálneho poslania spásy.28 Mô✂e sa v✄ak kona☎ aj v iných obdo-
biach, aby takto spolo✆ne predostreli Bohu svoje spolo✆né starosti a potre-
by.29 Sú to potreby sociálne, rodinné, vzájomná láska a úcta medzi ✝u✞-
mi a pod. 

Sú to tie✟ obdobia ✄tátnych sviatkov, alebo národného ne✄☎astia ale-
bo verejného smútku, ako aj de✠, ur✆ený na oslavu pamiatky ob✆anov, 
ktorí polo✂ili ✂ivot za svoju vlas☎.30  

Na spolo✡nú modlitbu sa mô✟u vyu✟íva☛ aj zhroma✂denia, ktoré 
zdru✂ujú kres☎anov na ✄túdium alebo aktivitu.31 Táto spolo✡ná modlitba 
sa má kona☛ predov☞etkým za jednotu kres☛anov. 

Zvlá☞☛ treba spomenú☛, ✟e modlitba za zjednotenie by sa mala, 
vzh✝adom na osobitnú úlohu východných zjednotených cirkví v  eku-
menickom dialógu s nezjednotenými východnými cirkvami,32 kona☛ 
osobitne len s pravoslávnymi bratmi.33 Vyu✟i☛ k tomu treba zvlá✄tne 
príle✂itosti, 34ale aj ekumenické schôdzky. 35 

Otázkou je, ✡i to mô✟e by☛ aj liturgická modlitba. Eucharistická bo-
hoslu✟ba, ako znak plnej jednoty, nemô✟e by☛ s pravoslávnymi v rámci 
ekumenických slávení slávená. K problému ostatných liturgických slá-
vení sa vyjadruje Direktórium na vykonávanie noriem o ekumenizme 
v kapitole Ú✆as☎ na liturgii nie sviatostnej.36 Tu sa hovorí o liturgickej 
bohoslu✂be. Zárove✌ sa definuje, ✟e ✌ou sa rozumie bohoslu✂ba vyko-
návaná pod✍a predpisov, nariadení a zvykov ur✆itej cirkvi alebo cirkev-
nej komunity pod vedením legáta tejto cirkvi alebo cirkevnej komunity. 
Direktórium ú✡as☛ na týchto bohoslu✟bách odporú✡a, ba radí sa katolí-
kom zú✆astni☎ sa na speve ✂almov, hymien, ktoré sú spolo✆né s cirkvou, 
ktorá ich pozvala. Ak ich hostitelia vyzvú, mô✂u ✆íta☎ liturgické texty i 
káza☎. Teda takáto forma spolo✡nej liturgickej modlitby je nielen mo✟ná, 
ale i doporu✡ená. Takáto modlitba by sa v☞ak mala pripravi☎ v duchu 
vzájomného súhlasu.37 

                                                 
28 Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme, Pápe✎skej rady pre 
napomáhanie jednoty kres✏anov, vydané v SSV v Trnave, v roku 1974, str.55. 
29 Pozri ako vy✑✑ie str.90. 
30 Pozri ako vy✑✑ie str.90 
31 Pozri ako vy✑✑ie str.90. 
32 OE s.23. 
33 Pozri ako vy✑✑ie str.89. 
34 Pozri titul 10.2. 
35 UR s.194-195. 
36 Pozri Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, Pápe✎skej rady pre na-
pomáhanie jednoty kre✏anov, vydané v SSV vTrnave, v roku 1974 str.93. 
37 Pozri Direktórium na vykonávanie princípov o ekumenizme, Pápe✎skej rady pre na-
pomáhanie jednoty kre✏anov, vydané v SSV vTrnave, v roku 1974 str.91. 
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Tento predpis je iste ve✁korysý, pri asistencii na takejto liturgickej 
slávnosti treba venova✂ zvlá✄tnu pozornos✂ citlivosti k☎azov a veriacich 
v✄etkých kres✂anských komunít ako aj miestnym zvykom.38  

Treba tie✆ poveda✝, ✆e to platí aj opa✞ne, ak sa pravoslávni kres✝ania 
ú✞astnia gréckokatolíckych bohoslu✆ieb. 

 
Záver 
Predchádzajúce riadky sa sna✆ili zrekapitulova✝ právne predpisy tý-

kajúce sa sú✞asného katolíckeho ekumenizmu, s osobitným zrete✁om na 
spolu✆itie gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Sú✞asné katolícke 
ekumenické právo je skuto✞ne otvorené a ve✁kodu✟né. Poslední pápe✆i, 
osobitne pápe✆ Ján Pavol II., sa po✞as svojho pontifikátu stal moderáto-
rom svetového ekumenického hnutia. Vyjadril pocity nás v✟etkých, pre-
to✆e sú✞asné kres✝anstvo si jasne uvedomuje, ✆e je sviecou vylo✆enou 
na svietniku. Jeho pozitívne ale aj negatívne svedectvo v mnohom závisí 
od stup✠a úrovne vzájomného spolu✆itia jednotlivých cirkevných spolo-
✞enstiev. Predpisy Katolíckej cirkvi týkajúce sa ekumenizmu si dávajú za 
cie✁ vytvori✝ také spolu✆itie kres✝anov, ktoré bude v súlade s príkazom 
lásky Je✆i✟a Krista. Svoje ovocie v✟ak mô✆u prinies✝ len vtedy, ak budú 
o✆ivené v ✆ivote jednotlivcov, ale i celého katolíckeho spolo✞enstva.  
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