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X. ročník konferencie „Rodina v súčasnom svete“.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 
Bratislava 14. novembra 2014

14. novembra 2014 sa na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Brati-
slave uskutočnil X. ročník konferencie „Rodina v súčasnom svete“. Konferencie 
sa konala v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0051/12 Nové formy pastorácie 
a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile, ktorý 
nadväzuje na riešenie projektu VEGA č. 1/0217/12 Formy spirituality katolíkov, 
čo žijú v nesviatostnom manželstve. V diskusii sa zohľadňoval aj text Instru-
mentum laboris mimoriadnej synody biskupov o rodine z októbra 2014. Na 
konferencii sa zúčastnili zástupcovia diecéznych centier pre pomoc rodine 
a široká odborná i laická verejnosť. 

Na konferencii zaznelo päť referátov riešiteľov projektu Nové formy 
pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom 
koncile, a to konkrétne: prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.: Od právneho 
k pastorálnemu prístupu k rozvedeným; prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, 
PhD.: Disciplína pokánia v kresťanskom staroveku; doc. ThDr. Jozef Kyselica 
SJ, PhD.: Spoločenstvo, opora pre rozvedených katolíkov; Martin Šarkan, 
PhD.: Rodina a integrálny rozvoj personality; doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.: 
Counselling v pomoci rodinám; Dr. theol. Jozef Žuff a: Zmena paradigmy 
pastoračného prístupu. 

Teologické bádanie riešiteľov odhaľuje viaceré nedostatky v pastorácii 
manželstva a rodiny, ktoré začínajú už v samotných rodinách, kde niet prvotnej 
evanjelizácie a rodinnej katechézy. Rodičia síce posielajú deti na vyučovanie 
náboženstva v škole, ale v rodine niet ani stopy po náboženskom živote. Veľmi 
často chýba spoločná modlitba, náboženské symboly v domácnosti, spoločná 
účasť na nedeľnej svätej omši, pravidelné prijímanie sviatosti zmierenia. Úsilie 
rodičov a starých rodičov sa obmedzuje na prijatie sviatostí podľa známeho: 
„aby mali krst, prvé sväté prijímanie a birmovku“, bez uvedenia do života 
farského spoločenstva. Žiadatelia o cirkevný sobáš sú veľmi často vzdialení 
životu farského spoločenstva a vonkoncom nemajú účasť na živote malých 
alebo základňových spoločenstiev, ktoré sa javia na viacerých kontinentoch 
ako oživujúci prvok Cirkvi. Neraz až po stroskotaní sviatostného manželstva 
si veriaci uvedomia dôležitosť viery a sviatostného života. Je to neraz obdobie 
konverzie, ktorá nastala po vhodnej evanjelizácii. No vtedy sa objavuje prekáž-
ka predchádzajúceho sviatostného manželstva pre plnohodnotný život viery. 
Prostriedky spirituality a pastorácie rozvedených aj za týchto okolností im môžu 
poskytnúť posilu v raste viery a dôvery v Boha. Pastoračná prax nemá viesť 
k súdeniu, ale k poskytovaniu tých prostriedkov, ktoré sú prístupné všetkým 
veriacim, ale sú málo využívané.
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