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 FORMÁLNE ODPADNUTIE OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

Téma vystúpenia z Rímskokatolíckej cirkvi je tak vážna, že kvôli zdôrazneniu dôležitosti som pre tento 

článok zvolil formu listu. Je to totiž veľmi vážna a osobná vec jednotlivca, ktorého sa táto téma týka. 

KOHO SA TÁTO TÉMA TÝKA? TÝKA SA KAŽDÉHO KTO BOL POKRSTENÝ,  ktorý neverí nielen v učenie 

Rímskokatolíckej cirkvi ako celok, ale napr. aj v niektorú časť tohto učenia. Napríklad, veríte a beriete 

vážne celý obsah apoštolského vyznania viery1? Ak nie, ako pokrstený máte problém bez ohľadu na 

to, čo si myslíte a akým spôsobom života žijete. Váš problém je objektívnou skutočnosťou. Uznávate 

a beriete vážne učenie Rímskokatolíckej cirkvi o sviatostiach? Ak nie, tak opäť máte problém. 

Uznávate pastoračnú a duchovnú správu, ktorú vykonáva cirkevná hierarchia počnúc kňazmi, cez 

biskupov až po pápeža? Ak nie, opäť máte problém. Nežijete svoj život v súlade s pravidlami, ktoré so 

sebou nesie učenie Rímskokatolíckej cirkvi? Ak nie, AKO POKRSTENÝ MÁTE PROBLÉM. PREČO? Lebo 

ste boli pokrstený a pri krste Vám vznikol záväzok. To, že o tom neviete, nepovažujete to za reálne 

alebo si myslíte, že ste s Rímskokatolíckou cirkvou vysporiadaný je z pohľadu vzniku a následkov 

nedodržiavania takéhoto záväzku úplne jedno. Možno trpíte nevysvetliteľnými zdravotnými 

problémami, možno Vás trápia nevysvetliteľné bolesti. Možno máte v živote iné nevysvetliteľné 

problémy... Ak naozaj neviete nájsť príčinu týchto svojich problémov, tak príčina tkvie v nedodržaní 

záväzku, ktorý Vám vznikol pri krste. Máte záujem to riešiť a nemienite vo svojom ďalšom živote 

akceptovať učenie Rímskokatolíckej cirkvi? Ak áno, tak ČÍTAJTE ĎALEJ.  Ak ste už vystúpili z  

Rímskokatolíckej cirkvi, odporúčam čítať ďalej aj Vám. NÁJDETE ODPOVEDE NA MNOHÉ SVOJE 

OTÁZKY. Ak práve uvažujete o vystúpení z Rímskokatolíckej cirkvi, tak v čítaní určite pokračujte ďalej. 

Spomeňte si na to, že aj v rozprávkach, v ktorých sa skrýva veľké poučenie, ak sa niekto svojou 

vlastnou krvou upísal čertovi, raz prišiel čas, keď musel „zaplatiť“, keď musel splniť svoj záväzok, 

ktorý kedysi osobne čertovi dal.  

 

RÁMEC VYSTÚPENIA Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 

V poslednom čase som sa vrátil k problému vystúpenia z Rímskokatolíckej cirkvi. V prvom rade som 

zistil, že riešenie tohto problému má niekoľko úrovní. Prvou je objektívna skutočnosť vyplývajúca 

z aktuálneho objektívneho stavu vo vesmíre a zo základných zákonov všeobecne platných v tomto 

vesmíre (vesmírna legislatíva). Druhou úrovňou je vnútorný reálny (skutkový) a legislatívny 

                                                            
1 Znenie apoštolského vyznania viery:  
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. 
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; 
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: 
skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. 
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. 
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, 
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, 
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. 
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. 
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. 
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. 
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen 
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(kánonický) stav Rímskokatolíckej cirkvi. Treťou úrovňou je legislatívny stav toho ktorého štátu, 

v ktorom Rímskokatolícka cirkev pôsobí.  

Základný aktuálny objektívny stav vo vesmíre a základné zákony všeobecne platné v tomto vesmíre 

(vesmírna legislatíva alebo vyššie princípy a pravidlá). 

Základný objektívny stav vesmíru, ktorí poznali naši dávni predkovia, charakterizovalo svetlo a tma.  

Svetlo predstavovalo vlny veľmi vysokých frekvencií. Čím bližšie bola dosiahnutá frekvencia svetla 

k nekonečnu, tým bol väčší a silnejší vplyv svetla. Evolučný vývoj bytostí, ktoré tvorilo telo, duša 

a duch (takouto bytosťou je aj človek), bol možný iba v zosúladení sa so svetlom. Charakteristikou 

svetla bolo dobro a život. Tma (temnota) zas predstavovala vlny veľmi nízkych frekvencií. Čím bola 

dosiahnutá frekvencia tmy bližšie k nule, tým bol väčší a silnejší vplyv tmy. Tma neumožňovala 

evolučný vývoj bytostí, ktoré tvorilo telo, duša a duch. Tma v tom lepšom prípade spôsobovala 

stagnáciu, väčšinou však spôsobovala opak evolúcie, teda vývojovú degradáciu. Charakteristikou tmy 

(temnoty) bolo zlo a smrť. Skupinu bytostí, ktoré charakterizovala tma volali naši predkovia temné 

sily. Skupinu bytostí, ktoré charakterizovalo svetlo volali naši predkovia svetlé sily. Keďže temné sily 

neboli schopné vývoja, vždy parazitovali na svetlých silách, ktoré boli schopné tvoriť a vyvíjať sa.  

Z tohto stavu vyplynul aj boj týchto dvoch skupín. Boj dobra a zla, boj svetla a tmy (temnoty),  boj 

svetlých síl s temnými silami. Zlo malo v tomto boji vždy prevahu. Realita bola taká, že tma sa svojou 

frekvenciou dokázala viac priblížiť bližšie k nule, ako sa svojou frekvenciou dokázalo priblížiť 

k nekonečnu svetlo. Posolstvo o tomto boji, ako aj dlhodobé priebežné víťazenie zla nad dobrom sa 

nám zachovalo v ľudových rozprávkach. Zachovala sa však v nich aj to najpodstatnejšie posolstvo: 

„Dobro nakoniec naberie dostatočnú silu a zvíťazí nad zlom“. Posolstvo (vízia) ukryté v týchto 

ľudových rozprávkach tak bolo veľmi jednoznačné: „Nakoniec svetlo zvíťazí nad tmou“. O zachovanie 

tohto posolstva sa v 19. storočí postarali niekoľkí zberatelia ľudových rozprávaní a rozprávok.  Na 

Slovensku ich zozbieral a publikoval ako Prostonárodné slovenské povesti Pavol Dobšinský. V Rusku 

ich zbieral a publikoval Alexander Nikolajevič Afanasjev. V Dánsku to bol zas Hans Christian Andresen.  

Vo vesmíre pre obe tieto skupiny platili všeobecne platné zákony (vesmírna legislatíva). Výklad 

uplatňovania vesmírnej legislatívy, ktorý praktizovali svetlé sily bol prakticky a aj formálne striktný. 

Navyše predpokladali, že takýto výklad uplatňujú všetci, pričom v praxi uplatňovali zásadu „podľa 

seba súdim teba“.  Dodržiavať túto vesmírnu legislatívu sa snažili aj temné sily, teda aspoň tie 

najvyššie stupne ich hierarchickej riadiacej štruktúry. Rozdiel, ktorým sa v oblasti uplatňovania 

vesmírnej legislatívy odlišovali od svetlých síl spočíval vo výklade jej uplatňovania. Formálne bol tiež 

striktný. Prakticky však už nie. Voči svetlým silám využívali ich spôsob myslenia v duchu „podľa seba 

súdim teba“.  Tak napr., ak sa medzi svetlými a temnými silami dojednávala nejaká dohoda, napr. 

mierová dohoda, tak zvykom svetlých síl (tento zvyk vyplýval z vyššie opísané  spôsobu uplatňovania  

vesmírnej legislatívy) bolo detailne popísať svoje stanovisko, svoje pozície a svoje úmysly. Zvykom 

temných síl bolo, že aj ony popísali svoje stanovisko, svoje pozície a svoje úmysly. Mysleli pri tom aj 

na veľké detaily, len tieto detaily neopísali a nevyjadrili. Veľa detailov ich stanovísk, pozícií a úmyslov 

tak ostalo nevypovedaných. Nechávali to na druhú stranu, ktorá pristupovala k záväzku, aby sa 

pýtala. Ak sa spýtala, vysvetlili, ak nie, nepovedali nič. Keďže všetko bolo postavené na úmysloch 

a oni mali tieto úmysly rozpracované do veľkých detailov, bolo problémom svetlých síl, že sa ich 

nepýtali, že prístup temných síl k vyjednávaniu posudzovali podľa svojho prístupu. Vesmírna 

legislatíva v tom čase takýto prístup umožňovala. Vesmírna legislatíva umožňovala použiť lesť. Bola to 

chyba svetlých síl, že túto povolenú taktiku nepochopili. Ešte väčšou chybou bolo, že tých, čo túto 
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taktiku z pomedzi nich pochopili a chceli ju v boji s temnými silami aj použiť, zo svojho prostredia 

vylúčili. Lesť sa totiž priečila ich výkladu uplatňovania vesmírnej legislatívy. Takto svetlé sily (dobro) 

ťahalo vždy za kratší koniec, ako tma (zlo). Nedodržiavanie týchto zákonov prinášalo so sebou aj 

automatické tresty. Tieto tresty poznáme aj pod pojmom karma (karmické tresty) alebo pod pojmom 

časné a večné tresty. Jednoducho tak boli nastavené pravidlá. Ak by nastavené neboli a nikto by 

nedodržiaval vesmírnu legislatívu, tak by nikto neabsolvoval žiaden vývoj a temné sily by nemali 

možnosť privlastniť si výsledky takéhoto vývoja (temné sily nemali nikdy problém nájsť tých, čo konali 

v ich prospech, tých, čo pri tomto konaní nedodržiavali vesmírnu legislatívu, tých, ktorí za takéto 

konanie následne niesli aj adekvátne karmické tresty. Najväčším trestom za porušenie týchto 

zákonov bola evolučná degradácia (postupný alebo rýchly pád do tmy a z toho vyplývajúca strata 

možnosti vývoja, ktorá často viedla až k evolučnej smrti). Pokiaľ konkrétni predstavitelia temných síl 

nechceli degradovať (vyvíjať sa neboli schopné) a chceli sa udržať na maxime toho, čo mohli 

dosiahnuť, teda vo svojej osobnej vývojovej stagnácii, potrebovali tieto vesmírne zákony dodržiavať a 

„špinavú robotu“ nechávali vykonať iných, vždy na základe ich vlastného úmyslu a vlastného 

dobrovoľného rozhodnutia. TÝMI NAJZÁKLADNEJŠÍMI PRAVIDLAMI BOLO PRAVIDLO NEKLAMAŤ - 

HOVORIŤ PRAVDU A ZÁKAZ NÁSILIA, TEDA ZÁKAZ AKÉHOKOĽVEK NÁSILNÉHO OBMEDZOVANIA 

JEDNEJ BYTOSTI INOU BYTOSŤOU. S TÝM BOLO SPOJENÉ AJ ĎALŠIE PRAVIDLO. AK NIEKTO CHCEL 

DOSIAHNUŤ U DRUHEJ OSOBY NEJAKÉ OBMEDZENIE, BOLO POTREBNÉ, ABY TOTO OBMEDZENIE 

VYCHÁDZALO Z VYJADRENIA DOBROVOĽNÉHO SÚHLASU OSOBY, KTORÁ MALA BYŤ OBMEDZENÁ. 

TAKÝTO VEDOMÝ SÚHLAS BOL VYJADRENÍM JEJ DOBROVOĽNÉHO ROZHODNUTIA VIAZANÉHO NA 

PLNÉ POZNANIE DÔSLEDKOV TAKÉHOTO ROZHODNUTIA, VRÁTANE ZÁVÄZKOV, SĽUBOV A PRÍSAH 

SPOJENÝCH S TAKÝMTO ROZHODNUTÍM. ZÁUJEM O ZÍSKANIE PLNÉHO POZNANIA  SPOJENÉHO 

S TAK ZÁVAŽNÝM ROZHODNUTÍM, AKO BOLO PRIJATIE DOBROVOĽNÉHO OBMEDZENIA, 

POVAŽOVALI SVETLÉ SILY ZA AUTOMATICKÝ. AKO SOM VYŠŠIE UVIEDOL, AUTOMATICKY 

PREDPOKLADALI, ŽE DRUHÁ STRANA IM SAMA OD SEBA POSKYTNE VŠETKY DETAILNÉ 

INFORMÁCIE, ČO V PRINCÍPE TEMNÉ SILY NEROBILI. TENTO CHYBNÝ PREDPOKLAD ROBIL SVETLÉ 

SILY ČASTO OBEŤAMI MANIPULÁCIÍ TEMNÝCH SÍL (TENTO PRINCÍP JE OPÍSANÝ VO VIACERÝCH 

ROZPRÁVKACH PAVLA DOBŠINSKÉHO). OKREM TÝCHTO PRAVIDIEL PLATILO AJ ĎALŠIE PRAVIDLO. 

PRAVIDLO PRÁVA NA ODPLATU (ODVETU). V PRAXI TO ZNAMENALO, ŽE AK VÁS NIEKTO CHCEL 

ÚMYSELNE ZABIŤ, MALI STE PRÁVO SA BRÁNIŤ A V PRÍPADE NEVYHNUTOSTI MU OKAMŽITE 

VRÁTIŤ TO, ČO VÁM DÁVAL ON – VZIAŤ MU ŽIVOT, ABY STE OCHRÁNILI TEN SVOJ. AK VÁM NIEKTO 

NA DIAĽKU ÚMYSELNE SPÔSOBOVAL BOLESŤ A MUČIL VÁS, TAK STE MU TO, ČO VÁM POSLAL ON 

(V TOMTO PRÍPADE BOLESŤ) POSLALI SPÄŤ. AK STE DALI NIEKOMU SĽUB A Z TOHTO SĽUBU 

VYPLYNULI PRE VÁS I PRE DRUHÚ STRANU  ZÁVÄZKY, KTORÉ STE SA DOBROVOĽNE ZAVIAZALI 

PLNIŤ A DRUHÁ STRANA  TIETO SVOJE ZÁVÄZKY  NEDODRŽALA ALEBO VÁS OKLAMALA, TAK 

VYKONANÍM TAKÉHOTO SKUTKU TEJTO DRUHEJ STRANY STE BOLI ZBAVENÍ ZÁVÄZKOV 

VYPLÝVAJÚCICH ZO SVOJHO SĽUBU A AJ SĽUBU AKO TAKÉHO. PRAVIDLO PRÁVO NA ODPLATU 

(ODVETU) MOHLO BYŤ POUŽITÉ A NEMUSELO BYŤ POUŽITÉ. IŠLO JEDNODUCHO O PRÁVO. 

VYUŽITIE TOHTO PRÁVA NESPÔSOBOVALO ŽIADNE KARMICKÉ TRESTY. MEDZI SVETLÝMI SILAMI 

BOLO BRANÉ VEĽMI VÁŽNE, TAK AKO VŠETKY OSTATNÉ PRAVIDLÁ.   
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Vnútorný reálny (skutkový) a legislatívny (kánonický) stav Rímskokatolíckej cirkvi. 

Tvorcovia Rímskokatolíckej cirkvi si boli veľmi dobre vedomí vesmírnej legislatívy principiálne 

postavenej na úmysloch. Rovnako si boli vedomí aj následkov, ktoré boli spojené s jej 

nedodržiavaním. Dôkazom tejto skutočnosti je Kánonické právo a aj viaceré zvyky a postupy 

používané v Rímskokatolíckej cirkvi. Kto chce Rímskokatolícku cirkev pochopiť, čo by mal každý, kto 

chce z nej vystúpiť, potrebuje pochopiť jej podstatu a potrebuje poznať aké princípy v skutočnosti 

vyznáva.  

Rímskokatolícka cirkev predstavuje kult (v zmysle Kán. 214 CIC veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu 

kult podľa predpisov vlastného obradu...). O aký kult ide? POZNÁME DVA HLAVNÉ  TYPY KULTOV. 

MESAČNÉ KULTY (SVETONÁZORY NOCI, TMY A SMRTI VIAZANÉ NA TMU, KTORÚ SYMBOLIZUJE 

LUNA MESIAC) A KULTY SLNKA (SVETONÁZORY DŇA, SVETLA A ŽIVOTA VIAZANÉ NA SVETLO, 

KTORÉ SYMBOLIZUJE SLNKO).  

Čo je svetlo a čo je tma je vysoko individuálnou pojmovou záležitosťou, ktorá však nemení podstatu 

veci, že tma je tma a svetlo je svetlo (závisí to od frekvencií). Jednoducho ako prvé musíme priznať, že 

sa jedná o hru pojmov. POTREBUJETE POCHOPIŤ, ŽE AK SA V MESAČNOM KULTE HOVORÍ O SVETLE, 

Z POHĽADU KULTU SLNKA JE TOTO SVETLO TMOU, NOCOU, SMRŤOU (POZNAŤ TO PODĽA NÍZKYCH 

FREKVENCIÍ). AK MESAČNÝ KULT HOVORÍ O TME, TAK Z POHĽADU KULTU SLNKA JE TÁTO TMA 

SVETLOM, DŇOM, ŽIVOTOM (VYSOKÉ FREKVENCIE).  Základným rozoznávacím parametrom sú tak 

frekvencie, teda skutočnosť, realita a nie pojmy. V REČI OBRAZOV VYJADROVANEJ POJMAMI „NOC, 

TMA, MESIAC, DEŇ, SVETLO, SLNKO“ JE POTREBNÉ TIETO SKUTOČNOSTI ROZOZNÁVAŤ A 

ZOHĽADŇOVAŤ. JEDNODUCHO, AK NIEKTO SUBJEKTÍVNE POUŽÍVA POJEM „SVETLO“, REÁLNE 

MÔŽE HOVORIŤ O TME. V OBRAZOVEJ REČI TAK SVETLO MESAČNÉHO KULTU REÁLNE 

PREDSTAVUJE NOC, NIEČO TMAVÉ A TEMNÉ.  

NAJZNÁMEJŠIE MESAČNÉ KULTY PREDSTAVUJÚ ABRAHÁMOVSKÉ  NÁBOŽENSTVÁ, TEDA TIE 

NÁBOŽENSTVÁ, KTORÉ SA HLÁSIA K ABRAHÁMOVI. Je to v prvom rade JUDAIZMUS (Členenie 

židovského roka bolo urobené podľa lunárnych mesiacov. Začiatok nového mesiaca sa určoval 

empirickým sledovaním oblohy: keď sa na oblohe objavil prvý kosáčik mesiaca, počítal sa prvý deň 

ďalšieho mesiaca v kalendári. Jedným z  najväčších sviatkov judaizmu je sviatok Veľkej noci, ktorý 

pripomína oslobodenie židov z Egypta – sviatok Paschy. Slávi a pripomína sa udalosť jednej noci 

označenej za veľkú. Ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac). Ďalej je to 

KRESŤANSTVO (Slávi sa sviatok Veľkej noci, ukrižovania – smrti a vzkriesenia Krista. Pripomína sa noc 

a smrť. Výpočet dátumu kresťanskej Veľkej noci závisí od luny Mesiac. Opäť ide o jednoznačné 

prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Poznáme dokonca polnočnú omšu). Tretím 

abrahámovským náboženstvom je ISLAM (Islamský kalendár je lunárnym kalendárom. Je naviazaný 

na lunu Mesiac. Podľa lunárnych cyklov sa tak určuje aj termín Ramadánu. Opäť ide o jednoznačné 

prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Symbolom Islamu je navyše mesiac a hviezda 

a tieto symboly sa jednoznačne spájajú s nocou).  
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V Európe posledný známy výrazný kult slnka žili Katari (čistí). Ich svetonázorom bol život vo svetle.  

             

ZRÚCANINY 

KATARSKÉHO 

HRADU 

MONTSÉGUR, 

BÝVALÁ OKCITÁNIA, 

DNEŠNÉ JUŽNÉ 

FRANCÚZSKO.           

SLNEČNÝ LÚČ 

V CHRÁME SLNKA. 
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Z UVEDENÉHO JE ZREJMÉ, ŽE RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV PREDSTAVUJE MESAČNÝ KULT. V tomto 

kontexte je potrebné pozrieť sa aj na biblický príbeh o hadovi a Eve. TU POVEDAL HAD ŽENE: "NIE, 

NEZOMRIETE, ALE BOH VIE, ŽE V DEŇ, KEĎ BUDETE Z NEHO JESŤ, OTVORIA SA VÁM OČI A VY 

BUDETE AKO BOH, BUDETE POZNAŤ DOBRO A ZLO." (GN 3, 4-5). Had je vyobrazením nepriateľa 

Jahveho, nepriateľa tmy. Jahve nevie identifikovať o koho ide. Je to niekto nad rámec jeho chápania.  

Niekto, kto priniesol poznanie (odhalenie skutočnosti, vysvetlenie reálneho, teda skutočného stavu). 

Niekto, kto cez prinesené poznanie ohrozil jeho dominanciu. Teraz si povedzme úprimne. Môže byť 

poznanie samo o sebe zlé? Nie, nemôže. Z poznania vychádzajú skutky. Ak mi niekto jednoducho 

povie, že som nazbieral jedovaté hríby, uvarím si z nich praženicu?  

Nie. No a presne o toto ide v príbehu o hadovi a Eve. TU POVEDAL PÁN, BOH, HADOVI: "PRETO, ŽE SI 

TO UROBIL, PREKLIATY BUDEŠ MEDZI VŠETKÝM DOBYTKOM A MEDZI VŠETKOU POĽNOU ZVEROU! 

NA BRUCHU SA BUDEŠ PLAZIŤ A PRACH ZEME HLTAŤ PO CELÝ SVOJ ŽIVOT! NEPRIATEĽSTVO 

USTANOVUJEM MEDZI TEBOU A ŽENOU, MEDZI TVOJÍM POTOMSTVOM A JEJ POTOMSTVOM, ONO 

TI ROZŠLIAPE HLAVU A TY MU ZRANÍŠ PÄTU." (GN 3, 14-15). Jahve bol nepríčetný z 

neidentifikovateľnej hrozby, ktorú prinieslo odhalenie prinesené hadom.  Vyhlasuje tomuto 

neznámemu nepriateľovi vojnu. Oznamuje mu, že ovládne a odvráti od neho potomstvo Evy, teda 

ľudí na Zemi. Súčasne tomuto potomstvu sľubuje utrpenie a bolesť: ŽENE POVEDAL: "VEĽMI 

ROZMNOŽÍM TVOJE TRÁPENIA A ŤARCHAVOSŤ; V BOLESTI BUDEŠ RODIŤ DETI, A HOCI BUDEŠ PO 

MUŽOVI TÚŽIŤ, ON BUDE VLÁDNUŤ NAD TEBOU." (GN 3, 16). KTO JE V TOMTO PRÍBEHU 

POZITÍVNA BYTOSŤ, TEDA BYTOSŤ PRINÁŠAJÚCA POZNANIE (už vieme, že poznanie je viazané na 

svetlo a svetlé sily)? Kto predstavuje dobro (dobro je viazané na svetlo)? JE TO HAD. S čím je spojené 

utrpenie a smrť (aj v rozprávkach Pavla Dobšinského)? So zlom (zlo je viazané na temnotu). Kto sa v 

príbehu vyhráža utrpením a bolesťou? Jahve. Aký symbol používa Rímskokatolícka cirkev ako nástroj 

života a spasenia (reálne rozumej smrť, zatratenie, evolučná smrť)? Používa symbol kríža, kríža ktorý 

je v Novom zákone prezentovaný ako nástroj popravy a smrti (skúsme si predstaviť, aké by to bolo 

morbídne robiť nejakú procesiu s iným symbolom násilnej smrti na popravisku – napr. procesiu so 

šibenicou a obesencom). Prečo nie je symbolom Rímskokatolíckej cirkvi napríklad štylizovaný 

odvalený kameň na hrobe so vzkrieseným Kristom? Lebo Rímskokatolícka cirkev predstavuje 

mesačný kult, v ktorom sa reálne uctieva tma (temnota) charakterizovaná utrpením, bolesťou a 

smrťou (jednoducho zlom).  Had ako dobro a svetlo prinášajúce poznanie tak z individuálneho 

pohľadu Jahveho (Jahve sám osebe predstavoval tmu), predstavuje zlo. Tí, ktorí žili v Československej 

socialistickej republike a si to ešte aj pamätajú, môžu si spomenúť ako volali presvedčení komunisti 

katolíkov. Volali ich “tmári” a kresťanstvo volali “tmárstvom”. Nie je to paradox, že presvedčeným 

komunistom bolo dovolené odhaliť podstatu Rímskokatolíckej cirkvi? A to hovorím ako bývalý 

katolícky disident. 

Ak sa chceme s pochopením pozrieť na legislatívny (kánonický) stav v Rímskokatolíckej cirkvi, 

potrebujeme si zhrnúť získané poznanie: 

 Tvorcovia Rímskokatolíckej cirkvi si boli veľmi dobre vedomí vesmírnej legislatívy a aj 

následkov, ktoré boli spojené s jej nedodržiavaním.  

 Rímskokatolícka cirkev predstavuje mesačný kult, v ktorom sa uctieva tma (temnota) 

charakterizovaná utrpením, bolesťou a smrťou (jednoducho zlom), poznateľná podľa nízkych 

frekvencií.  
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 V Rímskokatolíckej cirkvi je potrebné správne chápať pojmy ako „svetlo, tma, dobro, svetlo, 

spasenie, zatratenie, Boh, diabol, anjel...“ Všetky tieto pojmy v reálnom skutočnom vesmíre, 

predstavujú protiklad – opak a rozoznávajú sa podľa frekvencií. 

Ako vzniká členstvo v Rímskokatolíckej cirkvi a čo so sebou toto členstvo prináša? „Do Kristovej cirkvi 

sa človek včleňuje krstom... (kán. 96 CIC2).“ ČLENSTVO, TEDA ZAČLENENIE DO RÍMSKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI VZNIKÁ KRSTOM. „Čisto cirkevné zákony zaväzujú pokrstených v katolíckej cirkvi, alebo do nej 

prijatých, ktorí dostatočne používajú rozum. A ak právo neurčuje niečo iné, zavŕšili siedmy rok života. 

(kán. 11 CIC).“ Súčasne však platí, že „že neznalosť alebo omyl, ktoré sa týkajú zákona alebo trestu, 

alebo vlastného skutku, alebo cudzieho skutku všeobecne známeho, sa neprezumujú... (kán. 15 §2 

CIC).“ Z UVEDENÉHO VYPLÝVA, ŽE KRSTOM KAŽDÝ, KTO SA NECHÁ POKRSTIŤ PRIJÍMA AJ 

DOBROVOĽNÝ ZÁVÄZOK  REŠPEKTOVAŤ ČISTO CIRKEVNÉ ZÁKONY, PRIČOM SA VÔBEC 

NEPRIHLIADA NA NEZNALOSŤ TEJTO SKUTOČNOSTI AKO ANI NA NEZNALOSŤ TÝCHTO ČISTO 

CIRKEVNÝCH ZÁKONOV. Je to niečo také, ako v  civilnom práve, že „neznalosť zákona 

neospravedlňuje“.  „Všetci veriaci sú povinní zachovávať  konštitúcie a dekréty, ktoré s cieľom 

predkladať náuku a odsudzovať mylné názory vydáva zákonná cirkevná vrchnosť... (kán. 754 CIC). TU 

SI DOVOĽUJEM UPOZORNIŤ, ŽE PODĽA VŠEOBECNE PLATNÝCH ZÁKONOV SA KAŽDÝ ZÁVÄZOK, AKO 

AJ SĽUB A PRÍSAHA) MUSÍ DODRŽAŤ. AK NIE, NA RAD PRICHÁDZAJÚ KARMICKÉ TRESTY. 

Rímskokatolícka cirkev si je dobre vedomá tejto skutočnosti a s touto skutočnosťou aj pracuje. Hovorí 

o „večnom a časnom treste za hriech (KKC3 1472)“. Rovnako hovorí, že „Odpustenie hriechu 

a obnovenie spoločenstva s Bohom má za následok odpustenie večných trestov za hriech. Ale časné 

tresty zostávajú. Kresťan sa ich má snažiť prijímať ako milosť s tým, že trpezlivo znáša utrpenia 

a skúšky každého druhu... (KKC 1473)“. ČASNÉ A VEČNÉ TRESTY SÚ IBA INÝM (KATOLÍCKYM) 

VYJADRENÍM POJMU KARMICKÉ TRESTY. V PODSTATE IDE O TO ISTÉ. POD VEČNÝM TRESTOM 

(TRVALÝM KARMICKÝM TRESTOM) JE POTREBNÉ ROZUMIEŤ EVOLUČNÚ DEGRADÁCIU, NÁSLEDKY 

KTOREJ ZNÁŠA JEDNOTLIVEC PO SMRTI SVOJHO TELA. JE TO TRVALÝ TREST, KTORÝ MÔŽE 

SPÔSOBIŤ AŽ EVOLUČNÚ SMRŤ (SMRŤ DUŠE A DUCHA) A V TOM LEPŠOM PRÍPADE ĎALŠIE 

VTELENIE Z NIŽŠEJ VÝVOJOVEJ POZÍCIE S PRAKTICKOU NEMOŽNOSŤOU DOSIAHNUŤ ĎALŠÍ VÝVOJ. 

Napr., ak niekto niekoho zabil, tak násilnou smrťou spôsobil predčasné ukončenie jeho evolučného 

vývoja, čo mohlo mať za následok aj evolučnú smrť duše a ducha obete, za čo vrah nesie priamu 

zodpovednosť. Večný (trvalý) trest v tomto prípade predstavuje zásadný evolučný pád, ktorého 

dôsledkom mohlo byť, že v ďalšom vtelení sa narodí napr. ako telesne alebo mentálne postihnutý, 

v slume (favele)... jednoducho adekvátne vývojovo znevýhodnený. Jeho ďalší evolučný vývoj je 

v podstate za takýchto podmienok nemožný. ODPUSTENIE, TEDA ZRUŠENIE TAKÉHO TRESTU 

NEBOLO A NIE JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ TAK, AKO  TO UČÍ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, NAPR. 

SPOVEĎOU. JE TO KLAMSTVO A TÍ, ČO TOTO KLAMSTVO VNIESLI DO PRAVIDIEL 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI DOSTALI V ZMYSLE VESMÍRNYCH ZÁKONOV AJ VÁŽNE KARMICKÉ 

TRESTY. ODPUSTENIE TRESTU JE MOŽNÉ IBA VTEDY, AK BYTOSŤ, KTORÁ V NAŠOM PRÍKLADE 

VRAŽDILA V PLNOM ROZSAHU NAHRADILA TO, ČO VZALA, TEDA NAHRADILA ZAVRAŽDENÉMU 

JEHO STRATENÝ EVOLUČNÝ VÝVOJ, ČO TAKÁTO BYTOSŤ NIE JE SCHOPNÁ, LEBO SAMA PODSTÚPILA 

EVOLUČNÝ PÁD. STRATENÝ EVOLUČNÝ VÝVOJ JE SCHOPNÁ DOTYČNÉMU NAHRADIŤ IBA INÁ 

VYSOKOROZVINUTÁ BYTOSŤ, KTORÁ MÁ NA TO VÁŽNY DÔVOD. ČASNÉ TRESTY SÚ TIE KARMICKÉ 

TRESTY, KTORÉ SME SI MOHLI ODPYKAŤ POČAS ŽIVOTA. ČASTO IŠLO NAPR. O CHOROBU, BOLESŤ 

                                                            
2 CIC  = Kódex kánonického práva. 
3 KKC = Katechizmus katolíckej cirkvi. 
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ALEBO RÔZNE INÉ OBMEDZENIA V ŽIVOTE. TAKŽE KAŽDÝ, KTO BOL POKRSTENÝ, DOSIAHOL SIEDMY 

ROK ŽIVOTA A BRAL NA ĽAHKÚ VÁHU TÚTO SKUTOČNOSŤ, ŽE VEĎ O NIČ NEJDE, SA PREHLBOKO 

MÝLIL A VO SVOJOM ŽIVOTE ZNÁŠAL KARMICKÉ TRESTY ZA NEDODRŽIAVANIE ČISTO CIRKEVNÝCH 

ZÁKONOV.   

 

Možno si niekto povie, že veď on za to nemôže, že pokrstiť ho dali rodičia. Mýli sa. Jedinú pravdu má 

iba v tom, že pokrstiť ho dali rodičia. Pre každé pokrstené dieťa sa všetko začína už sviatostným 

sobášom jeho rodičov: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo 

celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie 

a výchovu detí... (kán. 1055 §1 CIC).“ Každé sviatostné manželstvo je cez plodenie a výchovu detí 

zamerané na vytvorenie nových členov Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí vzniknú pokrstením detí. 

K POKRSTENIU SVOJICH DETÍ SÚ TAKTO SVIATOSTNE ZOSOBÁŠENÍ MANŽELIA VIAZANÍ: 

 Čisto cirkevnými zákonmi, ktoré sa v ich mene zaviazali plniť ich rodičia a neskôr aj oni sami 

počas svojho prvého svätého prijímania4 a počas vysluhovania sviatosti birmovania5, napr. 

„Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po 

narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby 

sa na ňu náležite pripravili (kán. 867 § 1 CIC)“. 

 Záväzkom, ktorí prijali počas vysluhovania sviatosti manželstva6, keď na otázku kňaza „Pýtam 

sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa 

Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?“ obidvaja odpovedali: „Áno.“   

                                                            
4 Obrad Obnovenia krstných sľubov. Kňaz alebo prisluhujúci drží zapálenú veľkonočnú sviecu, od ktorej si zapália svoje 

sviece deti za pomoci rodičov alebo krstných rodičov. Všetci stoja. Kňaz sa prihovorí rodičom a krstným rodičom takto alebo 
podobne: Milí rodičia a krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst. Vtedy sa znovuzrodili z vody a z 
Ducha Svätého a dostali vzácny dar: účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život 
stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na 
oltárnej obete a prijali Oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační, a oslavujeme Pána, lebo je 
dobrý. Potom sa kňaz prihovorí deťom: Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej 
ste boli pokrstení, a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a prijmete sviatostného Spasiteľa, 
nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojím srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov 
a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou, a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a 
budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Deti: 
Zriekam. Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Deti: Zriekam. Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, 
pôvodcu a kniežaťa hriechu? Deti: Zriekam. Potom kňaz vyžiada trojité vyznanie viery: Kňaz: Veríte v Boha Otca 
všemohúceho. Stvoriteľa neba i zeme? Deti: Verím. Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, 
narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Deti: Verím. Kňaz: 
Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život 
večný? Deti: Verím. Potom sa kňaz pýta: Kňaz: Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Deti: Chcem. 
Kňaz: Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej Cirkvi? Deti: Chcem. Kňaz: 
Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Deti: 
Chcem. Kňaz: Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili 
nepoškvrnenú pre život večný. Všetci: Amen. Deti si zhasnú sviece za pomoci rodičov.  
5 OBNOVENIE KRSTNÝCH SĽUBOV: Biskup sa pýta: Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Birmovanci 

naraz odpovedajú: Zriekam. Biskup: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Birmovanci: Zriekam. Biskup: 
Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Birmovanci: Zriekam. Biskup: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme? Birmovanci naraz odpovedajú: Verím. Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, 
narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Birmovanci 
odpovedajú: Verím. Biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho prijali apoštoli na 
päťdesiaty deň po Veľkej noci? Birmovanci odpovedajú: Verím. Biskup: Veríte vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo 
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Birmovanci odpovedajú: Verím. K tomuto vyznaniu sa 
pripojí aj biskup a vyzná vieru Cirkvi: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v 
Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Všetci veriaci odpovedajú: Amen. 
6 SOBÁŠNY OBRAD - OTÁZKY • Všetci vstanú. Kňaz príde k snúbencom, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva a položí im 

otázky: Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred 
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AK SI RODIČIA  SVOJ ZÁVÄZOK NESPLNILI, PORUŠILI TENTO ZÁVÄZOK A TAK PODLIEHALI 

KARMICKÝM TRESTOM. AK SI HO SPLNILI, TAK UROBILI ZO SVOJICH DETÍ ČLENOV 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI A TAK PRENIESLI NA NICH VŠETKY ZÁVÄZKY S TÝM SPOJENÉ. 

NEZABUDNIME VŠAK, KAŽDÉ DIEŤA AKO ČLEN RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI, POČAS SLÁVNOSTI 

PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA ZÁVÄZOK, KTORÝ ZAŇHO PRI KRSTE, V ZMYSLE SĽUBU, KTORÝ DALI 

PRI SVOJOM SVIATOSTNOM SOBÁŠI JEHO RODIČIA, PREVZALO VEDOME NA SEBA (kán. 11 CIC.) 

A TENTO SVOJ ZÁVÄZOK AJ POTVRDILO POČAS VYSLUHOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA. 

Uvedomme si, že „Sviatosti krstu, birmovania a najsvätejšej Eucharistie sú navzájom tak zviazané, že 

sa vyžadujú pre plné uvedenie do kresťanského života. (kán. 842 §2 CIC)“.  

 

ČO SA TÝKA DÔSLEDKOV KRSTU TAK DÔSLEDOK DOBROVOĽNÉHO ZAVIAZANIA SA REŠPEKTOVAŤ 

ČISTO CIRKEVNÉ ZÁKONY JE IBA TÝM SLABŠÍM DÔSLEDKOM KRSTU. OVEĽA ZÁVAŽNEJŠÍM 

DÔSLEDKOM JE VYTVORENIE „NEZMAZATEĽNÉHO ZNAKU, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi 

včleňujú do cirkvi (kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“.  „Krst vtláča do duše 

nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult 

(KKC 1280).“ „Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak  a ktorou sa pokrstení... dokonalejšie pripútavajú 

k Cirkvi. (KKC 879)“. „V obrade tejto sviatosti treba vziať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie 

znamená a vtláča – duchovnú pečať (KKC 1293)“ „Týmto pomazaním birmovanec dostáva znak, pečať 

Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority, jej vlastníckeho práva na nejaký 

predmet (tak napr. vojakov označovali pečaťou ich veliteľa a otrokov pečaťou ich pána). (KKC 1295)“. 

„Pretože obraz pečate (po grécky sphragis) označuje nezmazateľný účinok pomazania Duchom 

Svätým vo sviatostiach krstu, birmovania a posvätného stavu, bol použitý v niektorých tradíciách na 

vyjadrenie nezmazateľného znaku vtlačeného týmito troma sviatosťami, ktoré sa nemôžu opakovať. 

(KKC 698)“. „Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvätný stav udeľujú okrem milosti aj sviatostný 

charakter alebo znak... Toto pripodobnenie Kristovi a Cirkvi uskutočnené Duchom Svätým je 

                                                                                                                                                                                          
zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto 
vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Obidvaja: Áno. Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej 
úcte po celý život? Obidvaja: Áno. Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať 
deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? Obidvaja: Áno. MANŽELSKÝ 
SÚHLAS • Kňaz vyzve snúbencov, aby vyjadrili svoj manželský súhlas: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, 
podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas. • Snúbenci si podajú pravé ruky. I.FORMA • Kňaz sa pýta najprv muža: 
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku? Muž: Beriem. Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že 
jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v 
chorobe, a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Muž: Sľubujem. • Potom sa kňaz pýta ženy: Kňaz: 
M., beriete (berieš si) M. za svojho manžela? Žena: Beriem. Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu 
budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe 
a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Žena: Sľubujem. II. FORMA • Muž povie žene: Ja, M., 
beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy 
neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. • 
Žena povie mužovi: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou 
manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po 
všetky dni svojho života. • Kňaz položí štólu cez spojené ruky novomanželov a potvrdí ich manželský zväzok: A ja v mene 
svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Čo 
Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Všetci: Amen. PRÍSAHA NOVOMANŽELOV • Kňaz vyzve novomanželov aby potvrdili 
manželský sľub prísahou na posvätený kríž.(Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho 
umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.) • Obaja si kľaknú, najprv manžel a po ňom manželka položí dva prsty 
pravej ruky na kríž a hovorí: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán 
Boh Pomáhaj! POŽEHNANIE A ODOVZDANIE PRSTEŇOV • Kňaz podá tácňu s prsteňmi novomanželov do rúk, a požehná ich. 
Navzájom si ich odovzdajú slovami: M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. 
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nezničiteľné. Ostáva navždy v kresťanovi... (KKC 1121).“  Z UVEDENÉHO JE ZREJMÉ, ŽE KAŽDÝ 

POKRSTENÝ BOL OZNAČENÝ NEZMAZATEĽNÝM ZNAKOM (PEČAŤOU). NEZMAZATEĽNÝ ZNAK 

(DUCHOVNÁ PEČAŤ) VYTVÁRAL PRI KRSTE  A BIRMOVANÍ NA DUŠI A AJ NA TELE DUCH SVÄTÝ. 

V PRAXI TO ZNAMENALO, ŽE PÁNOM OZNAČENÉHO SA STAL TEN, KTO DAL PEČAŤ. ČIŽE DUCH 

SVÄTÝ. KTO TO VLASTNE BOL? Duch (inak povedané vedomie) predstavuje myšlienkovú formu, ktorá 

bola schopná dať (vdýchnuť) život duši (inak jemnohmotnému telu, podstate) a telu 

(hrubohmotnému telu). Každý človek mal takéhoto ducha.  DUCH TEDA OŽIVUJE. V PRÍPADE, ŽE 

O DUCHU SVÄTOM HOVORÍ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV SI JE POTREBNÉ UVEDOMIŤ, ŽE IDE 

O MESAČNÝ KULT, KULT TMY (TEMNOTY) A AK IDE O DUCHA SVÄTÉHO, TREBA SI UVEDOMIŤ 

ROZDIEL MEDZI POJMOM A REALITOU. ČIŽE POJEM DUCH SVÄTÝ V REALITE OZNAČUJE DUCHA 

(VEDOMIE) NEJAKEJ TEMNEJ BYTOSTI, ČIŽE TEMNÉHO DUCHA. V PRÍPADE RÍMSKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI AKO ABRAHÁMOVSKÉHO NÁBOŽENSTVA TAK IDE O TEMNÉHO DUCHA (TEMNÚ 

MYŠLIENKOVÚ FORMU – VEDOMIE).  KAŽDÝ KRESŤAN, V NAŠOM PRÍPADE ČLEN 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI BOL V ZMYSLE VYŠŠIE UVEDENÉHO OZNAČENÝ ZA OTROKA DUCHA 

SVÄTÉHO.  NO A PODSTATA REÁLNEHO (NIE FORMÁLNEHO) VYSTÚPENIA Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI SPOČÍVALA V ZRUŠENÍ TOHTO NEZMAZATEĽNOM ZNAKU OTROCTVA. Označenie 

nezmazateľným znakom (pečaťou) bolo urobené dobrovoľne na základe dva krát opakovanej žiadosti 

„Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ? Rodičia: Krst.”, „Kňaz: My všetci sme teraz s vami vyznali 

vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere? Rodičia a krstní rodičia: Chceme.” 

Z TOHOTO DÔVODU BOLO OZNAČENIE TÝMTO NEZMAZATEĽNÝM ZNAKOM UROBENÉ V SÚLADE S 

VESMÍRNYMI PRAVIDLAMI. DOKONCA V SÚLADE S TÝMITO PRAVIDLAMI RÍMSKOKATOLÍCKA 

CIRKEV ZABEZPEČOVALA VYKONANIE PRÍPRAVY SPOJENEJ S POUČENÍM A TO NIELEN PRED 

KRSTOM, ALE AJ PRED PRVÝM SVÄTÝM PRIJÍMANÍM, BIRMOVKOU, SOBÁŠOM7. Rímskokatolícka 

cirkev urobila vesmírnym pravidlám zadosť. Skutočnosť, že Rímskokatolícka cirkev pri príprave a 

poučení používala úplne opačné pojmy ako bola reálna skutočnosť (obrátená pojmológia) vychádzalo 

z nastavenia správy našej Zeme temnými silami. To, že sa pri tejto príprave a poučení dotknuté osoby 

nezaujímali o výklad pojmov (veď ani len netušili, že niečo také je možné) nebolo už problém 

Rímskokatolíckej cirkvi. Výsledkom takejto ľsti bolo účinné a právoplatné vydanie sa do otroctva 

Jahveho a označenie jeho pečaťou, a to všetko urobené na základe dobrovoľne vydaného súhlasu. 

ČIŽE OPRÁVNENE RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV POD POJMOM “VYSTÚPENIE Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI” DEFINOVALA IBA AKO “FORMÁLNY ÚKON ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI” A NIE 

AKO REÁLNE VYSTÚPENIE Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI REALIZOVANÉ ZRUŠENÍM 

NEZMAZATEĽNÉHO ZNAKU. ČISTO FORMÁLNY AKT BOLO NEVYHNUTNÉ AKCEPTOVAŤ Z POHĽADU 

ZÁKONODARSTVA RÔZNYCH ŠTÁTOV VYPLÝVAJÚCEHO Z RÔZNEHO PRÁVNEHO POSTAVENIA 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V TOM KTOROM ŠTÁTE. REÁLNE ČLENSTVO V RÍMSKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI, TEDA ODSTRÁNENIE NEZMAZATEĽNÉHO ZNAKU (PEČATE) BOLO MOŽNÉ UKONČIŤ IBA TAK, 

AKO TENTO NEZMAZATEĽNÝ ZNAK VZNIKOL. TEDA PO ZÍSKANÍ POZNANIA O TOMTO VŠETKOM, 

                                                            

7 Aby dospelý mohol byť pokrstený, sa vyžaduje, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery 

a kresťanských povinnostiach (kán. 865 - § 1 CIC). Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od 
nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s 
vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo. (kán. 913 - § 1 CIC). Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; 
rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom 
čase k nej pristúpili. (kán. 890 - § 1 CIC). 
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NADOBUDNUTÍ DOSTATOČNÉHO EVOLUČNÉHO VÝVOJA SMEROM K VÄČŠIEMU  SVETLU (ČO SA 

TÝKA FREKVENCIÍ TAK K NEKONEČNU) A NA ZÁKLADE NÁSLEDNE REALIZOVANÉHO ROZHODNUTIA 

VYKONANÉHO AŽ PO PORUŠENÍ ZÁVÄZKU NA ÚROVNI VESMÍRNEJ LEGISLATÍVY DRUHOU 

STRANOU, KTOREJ SA DAL SĽUB, TEDA PORUŠENÍM ZÁVÄZKU NA ÚROVNI VESMÍRNEJ LEGISLATÍVY 

KOMPETENTNÝM PREDSTAVITEĽOM RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI.  TEORETICKY TO SÍCE BOLO 

MOŽNÉ, ALE V PRAXI, PRI PODMIENKACH UTVORENÝCH NA ZEMI TO PRAKTICKY MOŽNÉ NEBOLO. 

Z TOHOTO DÔVODU SI RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV DOVOLILA NAZVAŤ TENTO ZNAK (PEČAŤ) 

NEZMAZATEĽNÝM. SITUÁCIA SA VŠAK PRVÝ KRÁT ZMENILA V AUGUSTE ROKU 2016, KEĎ 

KOMPETENTNÁ AUTORITA (NA ÚROVNI VESMÍRNEJ LEGISLATÍVY) V DÔSLEDKU SVOJHO 

CHYBNÉHO ROZHODNUTIA, PODSTÚPILA EVOLUČNÚ SMRŤ (SMRŤ DUŠE A DUCHA). ČASŤ ZNAKU 

(PEČATE) VYTVORENEJ NA DUŠI MOHLA BYŤ Z TOHOTO DÔVODU KOMPETENTNÝMI AUTORITAMI 

PRAKTICKY A AJ TEORETICKY ODSTRÁNENÁ. PROBLÉMOM VŠAK OSTÁVALO ODSTRÁNENIE DRUHEJ 

ČASTI ZNAKU (PEČATE), KTOROU BOLO OZNAČENÉ TELO (HRUBOHMOTNÉ TELO). KAŽDÝ TAKÝTO 

ZNAK (PEČAŤ) BOL TOTIŽ PREVIAZANÝ S RIADIACIMI ŠTRUKTÚRAMI NAŠEJ ZEME. TÁTO DRUHÁ 

ČASŤ ZNAKU PREDSTAVOVALA OTVORENÚ “BRÁNU” DO NERVOVOVEJ SÚSTAVY KAŽDÉHO TAKTO 

OZNAČENÉHO ČLOVEKA. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV TOTO DOBRE VEDELA A VYUŽÍVALA TO NA 

MYŠLIENKOVÉ (DUCHOVNÉ) OVPLYVŇOVANIE ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA POKRSTENÉHO ČLOVEKA. 

KAŽDÉ TAKÉTO OVPLYVŇOVANIE BOLO VYKONÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM EXORCIZMU: “Keď 

Cirkev verejne a s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo predmet boli 

chránené proti vplyvu zlého ducha a vymanené z jeho moci, hovorí sa o exorcizme... Cieľom exorcizmu 

je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu, a to duchovnou autoritou, ktorú Ježiš 

zveril svojej Cirkvi. (KKC 1673)”. Všeobecne nie je známe, že exorcizmus mohol byť vykonávaný aj na 

diaľku, ako aj to, že pojem „verejne“ sa môže vysvetľovať aj ako prítomnosť iba niekoľkých ľudí.  

Napr. takýmto spôsobom mohla byť vyvolaná aj reálna a silná bolesť (v takomto prípade išlo o 

mučenie). Pred niekoľkými rokmi mi vtedajší exorcista nitrianskej diecézy P.B. osobne vysvetlil, že pri 

exorcizme nepokrstených detí má problém, lebo sa nemá o čo oprieť. No a teraz jedna otázka. VIETE 

KEDY STE PODSTÚPILI SVOJ PRVÝ EXORCIZMUS? PRI VAŠOM KRSTE: “EXORCIZMUS: Po spoločnej 

modlitbe kňaz sa modli s vystretými rukami nad dieťaťom: Všemohúci večný Bože, ty si poslal na svet 

svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás z temnôt a preniesol do 

obdivuhodného svetla tvojho kráľovstva; pokorne ťa prosíme: zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob 

z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý. Skrze Krista, nášho Pána. 

Všetci: Amen. Iná formula exorcizmu: Všemohúci Pane Bože, ty si poslal svojho jednorodeného Syna, 

aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme 

za toto dieťa; ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou 

umučenia a zmŕtvychvstania tvojho Syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom 

vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života. Skrze Krista, nášho Pána.” 

Všimnite si, opäť sa používa slovo “duch”, čiže opäť ide „duchovné veci“, čiže o vplyv myšlienkových 

foriem. Ak Rímskokatolícka cirkev hovorí o moci zlého ducha, tak hovorí o takom istom zlom duchovi, 

akého predstavoval had, čiže reálne hovorí o duchovi svetla, duchovi, ktorého charakterizuje dobro.   

V EXORCIZME TAK IDE O ZAMEDZENIE MOŽNOSTÍ VPLYVU SVETLÝCH BYTOSTÍ A O ZAMEDZENIE 

PÔSOBENIA SVETLA (vĺn s vysokými frekvenciami), KTORÉ CHARAKTERIZOVALO DOBRO (opäť obraz 

podávaný v slovenských ľudových rozprávkach Pavla Dobšinského). A TAK AJ O OBMEDZENIE 

EVOLUČNÉHO VÝVOJA DOTKNUTEJ OSOBY.  ZRUŠENIE (ZATVORENIE OTVORENEJ BRÁNY) TEJTO 

ČASTI NEZMAZATEĽNÉHO ZNAKU, KTORÝ DRŽAL OTVORENÚ BRÁNU K NERVOVEJ SÚSTAVE 

POZNAČENÝCH OSÔB, BOLO MOŽNÉ VYKONAŤ, AŽ V DRUHEJ POLOVICI JÚLA 2019 VĎAKA 



 
 

12 

PORUŠENIU ZÁVÄZKU NA ÚROVNI VESMÍRNEJ LEGISLATÍVY ZÁSTUPNOU KOMPETENTNOU 

AUTORITOU A NÁSLEDNÝM DUCHOVNÝM GLOBÁLNYM ZMENÁM REALIZOVANÝCH NA NAŠEJ ZEMI 

SVETLÝMI SILAMI8. VÝSLEDNÝM STAVOM JE STAV, V KTOROM OD DRUHEJ POLOVICE JÚLA 2019, 

MÁ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV UŽ IBA FORMÁLNYCH ČLENOV. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV TAK 

PRIŠLA O SVOJU SKUTOČNÚ SILU, PRIŠLA O SVOJ DUCHOVNÝ CHARAKTER, PRIŠLA O SVOJU 

DUCHOVNÚ MOC. TAKŽE AK STE BOLI POKRSTENÍ A BOLI STE AJ NA PRVOM SV. PRIJÍMANÍ, ALEBO 

DOKONCA NA BIRMOVKE A MÁTE ZÁUJEM VYSTÚPIŤ Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI TAK SI 

UVEDOMTE, ŽE UŽ NEMÁTE NEZMAZATEĽNÝ ZNAK (PEČAŤ), UŽ NIE STE REÁLNYM ČLENOM 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI A BOLI STE ZBAVENÍ REÁLNYCH ZÁVÄZKOV, KTORÉ STE VOČI NEJ MALI. 

STÁLE STE VŠAK JEJ FORMÁLNYM ČLENOM A TAK PRE VÁS AJ NAĎALEJ FORMÁLNE PLATIA VŠETKY 

ZÁVÄZKY, KU KTORÝM STE SA SAMI PRIHLÁSILI POČAS PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA (DO ZAVŔŠENIA 

SIEDMEHO ROKU ŽIVOTA TO ZA VÁS ROBILI RODIČIA). TAKŽE NAPR. MÁTE POVINNOSŤ BYŤ 

FORMÁLNE PRÍTOMNÝ, KAŽDÚ NEDEĽU A VO SVIATOK, NA CELEJ OMŠI. ROVNAKO MÁTE 

POVINNOSŤ FORMÁLNE SA RÁNO A VEČER MODLIŤ ALEBO ÍSŤ MIN. RAZ DO ROKA NA SPOVEĎ 

A PRIJÍMANIE... TAKŽE, AK NEDODRŽIAVATE VŠETKY CIRKEVNÉ PREDPISY A NARIADENIA A STÁLE 

STE FORMÁLNYM ČLENOM RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI, TAK STE SA DOSTALI DO AKÉHOSI 

ROZPOLTENÉHO STAVU, KTORÝ NIE JE PRIRODZENÝ A VYPLÝVAJÚ Z NEHO AJ KARMICKÉ TRESTY. 

MENŠIE, ALE STÁLE SÚ TO TRESTY (NAPR. ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY...). JEDINÝM RIEŠENÍM, POKIAĽ 

NECHCETE FORMÁLNE PLNIŤ VŠETKY CIRKEVNÉ PREDPISY A NARIADENIA A ZNÁŠAŤ KARMICKÉ 

TRESTY ZA FORMÁLNE NEDODRŽIAVANIE TÝCHTO PREDPISOV, JE VYKONANIE ÚKONU 

FORMÁLNEHO ODLÚČENIA OD RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI. AK ÚKON FORMÁLNEHO ODLÚČENIA 

SA OD RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI VYKONÁTE, TAK S ŇOU NEBUDETE MAŤ VÔBEC NIČ SPOLOČNÉ 

A FORMÁLNE DODRŽIAVANIE CIRKEVNÝCH NARIADENÍ A PREDPISOV MÁTE VYRIEŠENÉ 

DEFINITÍVNE, TEDA NAVŽDY A NAVEKY.  Rímskokatolícka cirkev bude takto postupne strácať aj 

svojich formálnych členov. ZDÔRAZŇUJEM EŠTE RAZ. MOC RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI PRAMENILA 

Z DUCHOVNEJ MOCI, KTORÁ BOLA POSTAVENÁ NA NEZMAZATEĽNÝCH ZNAKOCH JEJ ČLENOV A O 

TÚTO REÁLNU DUCHOVNÚ MOC (MOC POSTAVENÚ NA DUCHU, TEDA MYŠLIENKACH) 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV PRIŠLA. Z Rímskokatolíckej cirkvi sa stala čisto svetská organizácia a 

takých je veľa. Tie sa však rozpadajú a zanikajú. NA ZÁKLADE J SKÚSENOSTI, O KTORÉ ZÍSKANIE SA 

PRIČINILA AJ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, BOLA VO VESMÍRE SPRÍSNENÁ VESMÍRNA LEGISLATÍVA. 

Ak niekto bude žiadať iného, aby sa niečoho vzdal, aby sa v niečom obmedzil (napr. ak 

Rímskokatolícka cirkev bude chcieť krstom dosiahnuť, aby sa niekto stal otrokom Svätého ducha), tak 

dobrovoľnému rozhodnutiu toho, kto sa má v niečom obmedziť, bude musieť predchádzať veľmi 

podrobné vysvetlenie pojmov predstavujúcich reálne skutočnosti a všetkého, ako a prečo dotyčná 

osoba dovtedy v podobných veciach konala (tak napr. Rímskokatolícka cirkev by musela pred krstom 

vysvetliť detailne nielen všetky svoje mätúce pojmy, ale aj celú svoju minulosť, množstvo klamstva, 

                                                            
8 O aké porušenie záväzku išlo? Kedysi bola medzi svetlými a temnými silami uzatvorená mierová zmluva v rámci ktorej 

prešla naša Zem pod správu temných síl.  Súčasťou zmluvy boli rôzne ustanovenia, ktoré sa zaväzovali obidve strany 
dodržať. V mierovej zmluve boli dohodnuté aj ustanovenia, ktorých porušenie kompetentnou autoritou reprezentujúcou 
temné sily malo za následok stav, že mierová zmluva sa automaticky stala nulitnou, teda neplatnou, čoho následkom bolo 
navrátenie  správy nad našou Zemou svetlým silám, konkrétne kompetentnej autorite, ktorá svetlé sily reprezentovala. 
Kompetentná autorita sa u svetlých síl nemenila. U temných síl však prišlo kvôli náhlej evolučnej smrti pôvodnej 
kompetentnej autority k automatickej a neočakávanej náhrade inou osobou. Touto osobou bol biskup Rímskokatolíckej 
cirkvi a ten jedno z dohodnutých ustanovení mierovej zmluvy, ktorých porušenie malo za následok stav, že zmluva sa stala 
nulitnou, porušil.  Vďaka tejto skutočnosti svetlé sily, prostredníctvom kompetentnej autority, ktorá ich reprezentovala, 
prebrali plnohodnotnú správu nad našou Zemou, pričom jedno z prvým opatrení bolo vymazanie (odstránenie) všetkých 
„nezmazateľných“ znakov, aké vznikali krstom, birmovaním a kňazským svätením.   
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násilia a nedodržiavania vlastných pravidiel, ktorých sa počas svojej existencie dopustila. Musela by 

vysvetliť aj svoje skutočné ciele, ktoré dovtedy sledovala). Až potom by prišlo na rad reálne 

vykonanie dobrovoľného rozhodnutie. Ak by sa to takto neudialo, obmedzenie nebude vykonané ani 

v prípade, ak o toto obmedzenie dotyčná osoba sama požiada tak, ako to bolo zvykom doteraz (v 

prípade Rímskokatolíckej cirkvi pri krste a ani pri birmovke nevznikne žiaden nezmazateľný znak, 

dotyčná osoba sa reálne nestane jej členom a nebudú ju zaväzovať žiadne jej pravidlá a zákony).  

SPRÍSNENIE VESMÍRNEJ LEGISLATÍVY SPOČÍVALO V ODSTRÁNENÍ MOŽNOSTI POUŽÍVANIA ĽSTI AKO 

MOŽNÉHO SPÔSOBU KONANIA.    

 

LEGISLATÍVNE, TEOLOGICKÉ A DOKTRINÁLNE komponenty úkonu formálneho odpadnutia od 

Katolíckej cirkvi vrátane všetkých formalít, podmienok a požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné 

k vykonaniu formálneho úkonu odpadnutia RIEŠI DOKUMENT PÁPEŽSKEJ RADY PRE VÝKLAD 

ZÁKONOV ZO DŇA 13.6.2006, ZVEREJNENÝ V ÚRADNOM VESTNÍKU ACTA APOSTOLICAE  SEDIS 

S NÁZVOM ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA A ČÍSLOM PROT. N. 

10279/2006 (V zmysle kán. 8 §1 CIC sa univerzálne cirkevné zákony vyhlasujú uverejnením v úradnom 

vestníku Acta Apostolicae  Sedis). Viaceré pojmy používané v uvedenom dokumente definuje Kódex 

kánonického práva.  V kontexte neplatnosti manželstva dokonca aj samotný  Kódex kánonického 

pozná  pojem „formálny úkon odpadnutia od Katolíckej cirkvi“ (kán. 1086 §1 CIC).   

NA ZÁKLADE UVEDENÉHO DOKUMENTU FORMÁLNY ÚKON ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

MUSÍ OBSAHOVAŤ: 

 vnútorné rozhodnutie opustiť Katolícku cirkev, 

 uskutočnenie a externú manifestáciu tohto rozhodnutia, 

 prijatie tohto rozhodnutia kompetentnou cirkevnou autoritou. 

PODSTATOU ÚKONU VÔLE MUSÍ BYŤ PRERUŠENIE ZVÄZKOV SPOLOČENSTVA – viery, sviatostí 

a pastoračnej správy – ktoré umožňujú veriacim prijímať život viery v rámci Cirkvi. Musí byť vykonaný 

ako skutočné oddelenie sa od základných elementov života Cirkvi: a teda predpokladá skutok 

apostázie, herézie alebo schizmy. 

PRÁVNO-ADMINISTRATÍVNY ÚKON OPUSTENIA CIRKVI, SÁM O SEBE, NIE JE FORMÁLNYM 

AKTOM odpadnutia tak ako ho chápe Kódex kanonického práva, VZHĽADOM NA TO, ŽE STÁLE MÔŽE 

EXISTOVAŤ VÔĽA ZOTRVAŤ V SPOLOČENSTVE VIERY. NA DRUHEJ STRANE, HERÉZA (či už formálna 

alebo vecná), SCHIZMA A APOSTÁZIA SAMI O SEBE NIE SÚ FORMÁLNYM AKTOM ODPADNUTIA, AK 

NIE SÚ NAVONOK KONKRETIZOVANÉ A PREJAVENÉ VOČI CIRKEVNEJ AUTORITE POŽADOVANÝM 

SPÔSOBOM. 

 

ODPADNUTIE MUSÍ BYŤ PLATNÝ PRÁVNY ÚKON, VYKONANÝ OSOBOU, KTORÁ JE KANONICKY 

SPÔSOBILÁ V ZHODE S KANONICKÝMI NORMAMI, KTORÉ UPRAVUJÚ TIETO VECI (KÁN. 124, 125 

A 126 CIC). TAKÝTO ÚKON MUSÍ BYŤ VYKONANÝ OSOBNE, VEDOME A SLOBODNE. 

 

OKREM TOHO SA VYŽADUJE, ABY BOL TENTO ÚKON PREJAVENÝ ZÚČASTNENOU STRANOU 

V PÍSOMNEJ FORME, PRED KOMPETENTNOU AUTORITOU KATOLÍCKEJ CIRKVI: ORDINÁROM ALEBO 

VLASTNÝM FARÁROM, KTORÝ JE KVALIFIKOVANÝ UROBIŤ ÚSUDOK TÝKAJÚCI SA EXISTENCIE ALEBO 

NEEXISTENCIE VÔLE... A TEDA IBA SÚBEH DVOCH ELEMENTOV – TEOLOGICKÝ OBSAH 

VNÚTORNÉHO AKTU A JEHO MANIFESTÁCIA SPÔSOBOM OPÍSANÝM VYŠŠIE – PREDSTAVUJE 

FORMÁLNY AKT ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI (ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA 
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CATHOLICA) SO ZODPOVEDAJÚCIMI KANONICKÝMI TRESTAMI V ZMYSLE NORIEM KÁN. 1364, §1 

CIC. Apostata, heretik alebo schizmatik upadá do exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného 

(latae sententia) pri zachovaní predpisu (kán. 194, § 1, bod 2). 

 

V TÝCHTO PRÍPADOCH KOMPETENTNÁ CIRKEVNÁ AUTORITA, UVEDENÁ VYŠŠIE, ZABEZPEČÍ, ABY 

TENTO ÚKON BOL POZNAČENÝ DO KNIHY POKRSTENÝCH (535, §2 CIC) S VÝSLOVNÝM UVEDENÍM 

TEXTU „DEFECTIO AB ECCLESIA CATHOLICA ACTU FORMALI“ 

 

KTO MÁ ZÁUJEM REALIZOVAŤ ÚKON FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI, TAK TEN 

SA POTREBUJE ZOZNÁMIŤ AJ S KÁNONICKOU DEFINÍCIOU NIEKTORÝCH NASLEDOVNÝCH POJMOV: 

 ADMINISTRATÍVNY ÚKON treba chápať podľa vlastného významu slov a podľa bežného 

rečového úzu. V pochybnosti tie administratívne úkony, ktoré sa vzťahujú na spory alebo v 

ktorých sa hrozí trestami, alebo sa nimi tresty ukladajú, alebo sa zužujú práva osoby, alebo sa 

narúšajú nadobudnuté práva iných, alebo sú v rozpore so zákonom vydaným v prospech 

súkromných osôb, podliehajú striktnému výkladu; všetky ostatné širokému (kán. 36 - § 1CIC).  

 Vždy, keď zákon prikazuje vydanie dekrétu, alebo keď ten, koho sa to týka, zákonne podá 

žiadosť alebo rekurz o vydanie dekrétu, KOMPETENTNÁ VRCHNOSŤ MÁ UROBIŤ OPATRENIE 

DO TROCH MESIACOV OD PRIJATIA ŽIADOSTI alebo rekurzu, ak zákon nepredpisuje inú 

lehotu (kán. 57 - § 1. CIC). 

 TRVALÉ BYDLISKO získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň 

diecézy, ktorý je buď spojený s úmyslom zostať tam natrvalo, ak ju niečo neodvolá, alebo ak 

sa pretiahol na plných päť rokov (kán. 102 - § 1 CIC). 

 PRECHODNÉ BYDLISKO získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo 

aspoň diecézy, ktorý je buď spojený s úmyslom zostať tam aspoň tri mesiace, ak ju niečo 

neodvolá, alebo sa skutočne pretiahol na tri mesiace (kán. 102 - § 2 CIC).  

 Každý dostáva SVOJHO FARÁRA a ordinára na základe tak trvalého, ako aj prechodného 

bydliska (kán. 107 - § 1 CIC).  

 Pre PLATNOSŤ PRÁVNEHO ÚKONU sa vyžaduje, aby ho urobila spôsobilá osoba a aby 

obsahoval to, čo tvorí podstatu samého úkonu, ako aj formality a požiadavky, ktoré právo 

určuje pre platnosť úkonu (kán. 104 - § 1 CIC).   

 PRÁVNY ÚKON RIADNE urobený z hľadiska svojich vonkajších prvkov sa prezumuje za platný 

(kán. 104 - § 2 CIC).    

 ÚKON UROBENÝ POD VONKAJŠÍM NÁSILÍM, spáchaným na osobe, ktorému ona nemohla 

nijako odporovať, sa považuje za nevykonaný (kán. 125 - § 1 CIC).  

 ÚKON UROBENÝ Z VEĽKÉHO STRACHU, spôsobeného nespravodlivo alebo na základe 

podvodu, je platný, ak právo neurčuje niečo iné; avšak sudca ho môže rozsudkom zrušiť buď 

na žiadosť poškodenej stránky, alebo jej nástupcov v práve alebo z úradu (kán. 125 - § 2 CIC). 
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Legislatívny stav toho ktorého štátu v ktorom Rímskokatolícka cirkev pôsobí 

Spôsob realizovania úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi zásadným spôsobom 

ovplyvňuje postavenie Rímskokatolíckej cirkvi, ktoré v tom ktorom štáte definujú vnútorné 

legislatívne normy tohto štátu. Z tohto dôvodu môžu byť postupy realizovania úkonu formálneho 

odpadnutia od Katolíckej cirkvi v jednotlivých štátoch rozdielne. 

VZŤAHY MEDZI KATOLÍCKOU CIRKVOU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A SLOVENSKOU REPUBLIKOU 

UPRAVUJE ZÁKLADNÁ ZMLUVA MEDZI SVÄTOU STOLICOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU9. Základný 

charakter týchto vzťahov charakterizuje nasledovná úvodná veta tejto zmluvy: „Slovenská republika a 

Svätá stolica, vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem a Svätá stolica z dokumentov 

Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva...“. Z NEJ VYPLÝVA JEDNOZNAČNÝ ZÁVER, ŽE 

POKIAĽ ÚKON FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI NEDEFINUJE NIJAKÝM 

SPÔSOBOM ÚSTAVNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ČO NEDEFINUJE, TAK 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI JE UMOŽNENÉ POSTUPOVAŤ STRIKTNE PODĽA NORIEM KÁNONICKÉHO 

PRÁVA.  JEDINÝM LEGISLATÍVNYM RÁMCOM PLATNÝM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÝ MÔŽE 

OVPLYVNIŤ REALIZOVANIE ÚKONU FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

PREDSTAVUJE   NARIADENIE GDPR A ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O 

ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, KTORÉ SA ZAČALI V PRAXI UPLATŇOVAŤ ODO DŇA 

25.5.2018 A TO IBA V PRÍPADE AK ŽIADOSŤ O VYKONANIE ÚKONU FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD 

KATOLÍCKEJ CIRKVI VÝSLOVNE SPOJÍTE SO ŽIADOSŤOU O VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO 

VŠETKÝCH EVIDENCIÍ, KTORÉ VEDIE RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV (NAPR. KNIHY POKRSTENÝCH, 

KNIHY PRVOPRIJÍMAJÚCICH, KNIHY BIRMOVANÝCH, KNIHY ZOSOBÁŠENÝCH, KNIHY (EVIDENCIE) 

APOSTATOV) NA SVOJICH FARSKÝCH, BISKUPSKÝCH A ARCIBISKUPSKÝCH ÚRADOCH10.  V takomto 

prípade kompetentná autorita, teda Váš farár podľa Vášho kánonického trvalého bydliska (prípadne 

kánonického prechodného bydliska) alebo  Váš ordinár (v reáliách Slovenskej republiky je to biskup 

alebo arcibiskup) postúpi žiadosť zodpovednej osobe v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Touto 

zodpovednou osobou je pre Rímskokatolícku cirkev Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 

P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava. 

 

OPIS NIEKTORÝCH CHÝB UROBENÝCH POČAS REALIZOVANIA MÔJHO ÚMYSLU VYKONANIA 

ÚKONU FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI. 

Opíšem niekoľko chýb, ktorých som sa dopustil ja sám počas realizovania svojho úmyslu vykonania 

formálneho odlúčenia od Katolíckej cirkvi. Upozorňujem, že na tomto kroku som sa dohodol spolu 

s manželkou, takže sme do toho išli obaja spoločne. Najskôr však, ako sme sa k takémuto úmyslu ako 

bývalý katolícki disidenti vôbec dostali, resp. ako sme vôbec získali právo niečo takéto ako členovia 

Rímskokatolíckej cirkvi beztrestne  urobiť (teda bez karmických trestov)? Všetko to bolo postavené na 

skutočnosti, ako naše záväzky vznikli. Vznikli na základe žiadosti11, ktorú naši rodičia počas našich 

                                                            
9 ZÁKLADNÁ ZMLUVA, medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou - uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 

Z.z. 
10 Pozri link https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/farnost/p/casto-kladene-otazky-5a - odpoveď na otázku č. 17. 
11 Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M.? Rodičia: Krst. Kňaz potom osloví rodičov takto (alebo podobne): Milí rodičia, 

žiadate krst pre svoje dieťa... M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. 

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/farnost/p/casto-kladene-otazky-5a
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krstov adresovali Rímskokatolíckej cirkvi prostredníctvom na to ňou určenej kompetentnej cirkevnej 

autority. Touto osobou bol pre mňa farár mojich rodičov v mieste ich vtedajšieho kánonického 

trvalého bydliska. Pre moju manželku  to bol zas farár jej rodičov  v mieste ich vtedajšieho 

kánonického trvalého bydliska. Takže z uvedeného je zrejmé, že medzi mnou, zastupovaným mojimi 

rodičmi (platí to aj pre moju manželku) a Rímskokatolíckou cirkvou bola počas môjho krstu 

uzatvorená dohoda (zmluva) z ktorej vyplynuli záväzky pre obidve strany. Rímskokatolícku cirkev vždy 

v týchto záväzkoch zastupovala, v zmysle noriem kánonického práva, kompetentná cirkevná autorita, 

ktorou bol vlastný farár alebo vlastný ordinár (väčšinou vlastný sídelný biskup). Aj takáto dohoda 

podliehala vyššej, teda vesmírnej legislatíve. V prípade, že by ju v priamom vzťahu ku mne a k mojej 

manželke kompetentná cirkevná autorita  reprezentujúca Rímskokatolícku cirkev nedodržala, tak 

následkom tejto udalosti by bolo, že by sa táto naša dohoda (zmluva), uzatvorená počas môjho krstu, 

stala nulitnou, teda neplatnou a my obaja by sme boli od tejto chvíle zbavený všetkých svojich 

záväzkov voči Rímskokatolíckej cirkvi. Takáto skutočnosť u nás naozaj nastala a to presne s nástupom 

prvej sekundy dňa 17.1.2015.  Dňa 17.12.2014 sme ako členovia Rímskokatolíckej cirkvi uplatnili 

v rámci noriem Kódexu kánonického práva (tento kódex nás nielen zaväzoval, ale dával nám aj určité 

práva) svoje práva a obaja, teda manželka a ja, sme na adresu „Mons. Stanislav Zvolenský, 

bratislavský arcibiskup – metropolita, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Metropolitný 

tribunál, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1“ osobne doručili nami oboma podpísaný žalobný spis 

(žalobný spis mal 72 strán a boli k nemu priložené 2 DVD s dôkazmi, nižšie si môžete pozrieť kópiu 

jeho prvej strany). V tom čase sme mali svoje kánonické trvalé bydlisko v Bratislave a našim 

ordinárom bol z tohto dôvodu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. 

V praxi to znamenalo, že on bol v tom čase kompetentnou osobou, ktorá voči nám zastupovala 

Rímskokatolícku cirkev, on bol našim príslušným diecéznym biskupom. Normy Kódexu kánonického 

práva hovoria o jeho postavení nasledovné: „Diecézny biskup má právo a povinnosť riadiť sebe 

zverenú partikulárnu cirkev mocou zákonodarnou, výkonnou a súdnou podľa normy práva (kán. 391  

§ 1 CIC). Zákonodarnú moc vykonáva sám biskup; výkonnú moc uplatňuje buď sám, alebo cez 

generálnych alebo biskupských vikárov podľa normy práva; súdnu moc buď sám, alebo cez súdneho 

vikára a sudcov podľa normy práva (kán. 391 § 1 CIC). Biskup, keďže musí chrániť jednotu celej Cirkvi, 

je zaviazaný napomáhať disciplínu, spoločnú celej Cirkvi a preto má vyžadovať zachovávanie všetkých 

cirkevných zákonov (kán. 392 § 1 CIC). Diecézny biskup má právo zastupovať diecézu vo všetkých jej 

právnych záležitostiach (kán. 393 CIC)“ Súčasne pre neho platili aj tieto ďalšie právne normy: „Keď 

samosudca alebo predseda kolégiálneho tribunálu zistili, že predmet patrí do ich kompetencie a ani 

žalobcovi nechýba zákonná spôsobilosť vystupovať na súdnom konaní, musia čím skôr svojím 

dekrétom žalobný spis buď prijať, alebo zamietnuť (kán. 1505 § 1). Ak sudca do mesiaca od 

predloženia žalobného spisu nevydal dekrét, ktorým žalobný spis prijíma alebo zamieta podľa normy 

kán. 1505... (kán. 1506 CIC). Pozn.: mesiac má podľa normy CIC 30 dní.“ 
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LENŽE KOMPETENTNÁ CIRKEVNÁ AUTORITA, TEDA MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ, BRATISLAVSKÝ 

ARCIBISKUP – METROPOLITA, KONAJÚCI VOČI NÁM Z POVERENIA RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI, MAL 

POVINNOSŤ NAJNESKÔR DO SKONČENIA DŇA 16.1.2015 SVOJÍM DEKRÉTOM NÁŠ ŽALOBNÝ SPIS 
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BUĎ PRIJAŤ, ALEBO ZAMIETNUŤ. KEĎŽE SA TAK NESTALO, PORUŠIL TÝM UVEDENÉ NORMY 

KÓDEXU KÁNONICKÉHO PRÁVA, ČÍM NÁM UPREL AKO ČLENOM RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NAŠE 

PRÁVA, ČO MALO ZA NÁSLEDOK, ŽE NAŠA DOHODA (ZMLUVA) UZATVORENÁ 

S RÍMSKOKATOLÍCKOU CIRKVOU POČAS NÁŠHO KRSTU PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH RODIČOV SA 

STALA NULITNOU, TEDA NEPLATNOU A MANŽELKA A AJ JA SME BOLI OD SKONČENIA UVEDENEJ 30 

DŇOVEJ LEHOTY ZBAVENÍ VŠETKÝCH SVOJICH ZÁVÄZKOV VOČI RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI. 

ZNAMENALO TO, ŽE SA NA NÁS NEVZŤAHOVALI ANI ŽIADNE EXTRÉMNE VÁŽNE A VEĽMI VYSOKÉ 

KARMICKÉ TRESTY VYPLÝVAJÚCE Z KÓDEXU KÁNONICKÉHO PRÁVA V DÔSLEDKU PORUŠENIA JEHO 

NORIEM REALIZOVANÍM ÚMYSLU SVOJHO FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI. 

Samotná Rímskokatolícka cirkev prostredníctvom veľmi ťažkých trestov definovaných  Kódexom 

kánonického práva dôrazne upozorňovala na veľmi vysoké karmické tresty za realizovanie 

formálneho odpadnutia sa od Rímskokatolíckej cirkvi. 

 

Sám cirkevný právnik prof. Ján Duda o takých situáciách, ako sa stala nám s Mons. Stanislavom 

Zvolenským, bratislavským arcibiskupom – metropolitom hovorí, že „je presvedčený, že právo nie je 
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čosi odtrhnuté od reality, čo nám znepríjemňuje život, ale ide ruka v ruke s morálkou a svedomím. 

Poukazuje pri tom na slová kardinála Pericle Feliciho, ktorý bol generálnym sekretárom Druhého 

vatikánskeho koncilu a duchovným otcom súčasného Kódexu kánonického práva: „Kto nezachováva 

kánonicko-právnu normu, nahrádza ju svojvôľou. A toto je príčinou despotizmu u predstavených 

a neposlušnosti u podriadených. Napokon to vytvára chaos v spoločnosti.“ Následne dodáva: „Ak sa 

v cirkvi nerešpektujú cirkevné zákony, ak cirkevný predstavený postaví sám seba nad pápežský zákon 

alebo mimo neho, považujem to za drámu konkrétneho cirkevného spoločenstva a za jeho morálny 

úpadok.“12   

NAŠA CESTA OD OKAMIHU OSLOBODENIA SA OD SVOJICH ZÁVÄZKOV K RÍMSKOKATOLÍCKEJ 

CIRKVI, TEDA OD ZAČIATKU DŇA 17.1.2015 DO ZAČIATKU REALIZOVANIA FORMÁLNEHO 

VYSTÚPENIA Z KATOLÍCKEJ CIRKVI, TEDA DO DŇA 8.6.2017, BOLA EŠTE VEĽMI DLHÁ.  PRAKTICKY 

SME SVOJ REÁLNY VZŤAH S RÍMSKOKATOLÍCKOU CIRKVOU SKONČILI V APRÍLI V ROKU 2016. VTEDY 

SME PRESTALI CHODIŤ DO KOSTOLA.  JEDNODUCHO V LETE ROKU 2017 SME SA DOPRACOVALI K 

NÁZORU, ŽE TO TREBA DAŤ DO PORIADKU AJ „PRÁVNE“. TAK SME SI TO VTEDY ASPOŇ MYSLELI. 

NEVEDELI SME VTEDY TO, ČO VIEME DNES. NEVEDELI SME VÔBEC NIČ. PRETO SME UROBILI AJ 

VEĽA CHÝB, KTORÉ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV V ZMYSLE KÓDEXU KÁNONICKÉHO PRÁVA 

OPRÁVNENE VYUŽILA. NAJSKÔR SOM ZAČAL HĽADAŤ POSTUPY, AKO SA TO MÁ SPRÁVNE UROBIŤ. 

SPRÁVNY KÁNONICKÝ POSTUP AKO TO UROBIŤ SOM VTEDY NENAŠIEL. HĽADAL SOM NÁSLEDNE 

NA INTERNETE A TAM SOM NAŠIEL FORMU ŽIADOSTI PODĽA KTOREJ SOM SPRACOVAL TÚ SVOJU 

A AJ TÚ MANŽELKINU. KÓPIU TEJTO ŽIADOSTI SO ZAČIERNENÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI PRIKLADÁM 

NIŽŠIE. POSTUPOVAL SOM TAK, AKO SA ODPORÚČALO. NAZVAL SOM TO „ŽIADOSŤ O VYKONANIE 

ÚPRAVY MÔJHO ZÁZNAMU V KNIHE POKRSTENÝCH“. ŽIADOSŤ SOM PODPÍSAL. NÁSLEDNE SOM 

SPOLU S JEDNÝM SVEDKOM U NOTÁRA PODPÍSAL „VYHLÁSENIE O VYSTÚPENÍ 

Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI“ A VYPÍSAL SOM AJ „DODATOČNÉ OSOBNÉ ÚDAJE“, PODĽA KTORÝM 

VEDEL PRÍSLUŠNÝ FARÁR VYHĽADAŤ MÔJ ZÁZNAM O KRSTE V KNIHE POKRSTENÝCH. VŠETKO SOM 

POSLAL S DORUČENKOU NA FARSKÝ ÚRAD, KDE MA POKRSTILI. CHCEL SOM MAŤ DOKLAD 

O PREVZATÍ MOJEJ ŽIADOSTI. SVOJ ÚMYSEL VYSTÚPIŤ Z RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI SOM TAKTO 

POKLADAL ZA ZREALIZOVANÝ. ZA ČLENA RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI SOM SA OD PREVZATIA MOJEJ 

ŽIADOSTI PRÍSLUŠNÝM FARÁROM NEPOKLADAL. VEC SOM POVAŽOVAL ZA VYRIEŠENÚ 

A SKUTOČNOSŤ, ŽE MI VIAC AKO 2 ROKY NEPRIŠLA ŽIADNA ODPOVEĎ SOM NERIEŠIL, VEĎ IŠLO 

O RÍMSKOKATOLÍCKU CIRKEV. 

 

                                                            
12 https://svetkrestanstva.postoj.sk/24127/cirkevny-pravnik-ak-v-cirkvi-nerespektujeme-zakony-nastava-moralny-upadok 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/24127/cirkevny-pravnik-ak-v-cirkvi-nerespektujeme-zakony-nastava-moralny-upadok
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Prvou veľkou chybou bolo, že som svoju žiadosť poslal do farnosti, kde som bol pokrstený. Manželka 

urobila ešte väčšiu chybu, lebo ju poslala do farnosti v ktorej bola na prvom sv. prijímaní, v ktorej 

bola na birmovke a v ktorej spolu so mnou pristúpila k sviatosti manželstva. Jednoducho, si 

nespomenula, že keď bola malá, rodičia bývali v susednej farnosti a preto bola pokrstená v nej a nie 

v tej, do ktorej poslala svoju žiadosť. DOKUMENT PÁPEŽSKEJ RADY PRE VÝKLAD ZÁKONOV ZO DŇA 

13.6.2006, ZVEREJNENÝ V ÚRADNOM VESTNÍKU ACTA APOSTOLICAE  SEDIS S NÁZVOM ACTUS 

FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA A ČÍSLOM PROT. N. 10279/2006 VÝSLOVNE 

UVÁDZAL, ŽE SA VYŽADUJE, ABY BOL „TENTO AKT PREJAVENÝ ZÚČASTNENOU STRANOU 

V PÍSOMNEJ FORME, PRED KOMPETENTNOU AUTORITOU KATOLÍCKEJ CIRKVI: ORDINÁROM ALEBO 

VLASTNÝM FARÁROM, KTORÝ JE KVALIFIKOVANÝ UROBIŤ ÚSUDOK TÝKAJÚCI SA EXISTENCIE ALEBO 

NEEXISTENCIE VÔLE...“. O TOM KTO JE „VLASTNÝM FARÁROM“ ZAS HOVORÍ NORMA KÁN. 107 - § 

1 CIC NASLEDOVNÉ „KAŽDÝ DOSTÁVA SVOJHO FARÁRA A ORDINÁRA NA ZÁKLADE TAK TRVALÉHO, 

AKO AJ PRECHODNÉHO BYDLISKA.“. POJEM „TRVALÉ BYDLISKO“ VYSVETĽUJE NORMA KÁN. 102 - § 

1 CIC NASLEDOVNE: „TRVALÉ BYDLISKO ZÍSKAVA OSOBA TAKÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ NIEKTOREJ 

FARNOSTI ALEBO ASPOŇ DIECÉZY, KTORÝ JE BUĎ SPOJENÝ S ÚMYSLOM ZOSTAŤ TAM NATRVALO, 

AK JU NIEČO NEODVOLÁ, ALEBO AK SA PRETIAHOL NA PLNÝCH PÄŤ ROKOV.“ POJEM „PRECHODNÉ 

BYDLISKO“  ZAS NORMA KÁN. 102 - § 2 CIC: „PRECHODNÉ BYDLISKO ZÍSKAVA OSOBA TAKÝM 

POBYTOM NA ÚZEMÍ NIEKTOREJ FARNOSTI ALEBO ASPOŇ DIECÉZY, KTORÝ JE BUĎ SPOJENÝ S 

ÚMYSLOM ZOSTAŤ TAM ASPOŇ TRI MESIACE, AK JU NIEČO NEODVOLÁ, ALEBO SA SKUTOČNE 
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PRETIAHOL NA TRI MESIACE“. V TOM ČASE SME MALI PODĽA OBČIANSKEHO PREUKAZU 

MANŽELKA A  JA TRVALÉ BYDLISKO V BRATISLAVE. KÁNONICKÉ TRVALÉ BYDLISKO SME VŠAK MALI 

VO FARNOSTI NA ÚZEMÍ TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY. TEDA SPRÁVNE SME MALI PODAŤ „ŽIADOSŤ 

O VYKONANIE FORMÁLNEHO ÚKONU ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI“ A NIE „ŽIADOSŤ 

O VYKONANIE ÚPRAVY MÔJHO ZÁZNAMU V KNIHE POKRSTENÝCH“, PRIČOM SME MALI TÚTO 

ŽIADOSŤ PODAŤ OBAJA VO FARNOSTI NA ÚZEMÍ TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY, V KTOREJ SME V TOM 

ČASE MALI KÁNONICKÉ TRVALÉ BYDLISKO. Z UVEDENÉHO DÔVODU FARÁR V DUBNICI NAD 

VÁHOM (ŽILINSKÁ DIECÉZA), KDE SOM BOL POKRSTENÝ, OPRÁVNENE POVAŽOVAL MOJU ŽIADOSŤ 

ZA NULITNÚ A DŇA 4.6.2019, KEĎ SOM SI PRIŠIL NA FARSKÝ ÚRAD SPOLU S DVOMA SVEDKAMI 

SKONTROLOVAŤ VYBAVENIE MOJEJ ŽIADOSTI, MI JU OPRÁVNENE ODOPREL VYBAVIŤ S TÝM, ŽE 

MÁ SVOJE INŠTRUKCIE. JEDNODUCHO NEBOL MOJIM FARÁROM. „PRE PLATNOSŤ PRÁVNEHO 

ÚKONU SA VYŽADUJE, ABY HO UROBILA SPÔSOBILÁ OSOBA A ABY OBSAHOVAL TO, ČO TVORÍ 

PODSTATU SAMÉHO ÚKONU, AKO AJ FORMALITY A POŽIADAVKY, KTORÉ PRÁVO URČUJE PRE 

PLATNOSŤ ÚKONU (KÁN. 124 - § 1 CIC)“. TAKŽE,  HOCI SOM V MOJEJ ŽIADOSTI DEKLAROVAL SVOJE 

VNÚTORNÉ ROZHODNUTIE OPUSTIŤ KATOLÍCKU CIRKEV, USKUTOČNENIE A EXTERNÁ 

MANIFESTÁCIA TOHTO ROZHODNUTIA BOLA NESPRÁVNA A TAK Z TOHTO DÔVODU NEPRIŠLO 

K PRIJATIU TOHTO ROZHODNUTIA KOMPETENTNOU CIRKEVNOU AUTORITOU. NEPRIŠLO TAK 

K NAPLNENIU VŠETKÝCH TÝCHTO TROCH PODMIENOK TAK, AKO TO POŽADOVAL DOKUMENT 

“ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA”. Na základe obsahu mojej žiadosti však 

dotyčný farár správne vyhodnotil, že som kresťanskú vieru odvrhol ako celok „...apostázia je 

odvrhnutie kresťanskej viery ako celku... (kán. 571 CIC).“ Ako ma on sám dňa 4.6.2019 informoval, na 

základe obsahu mojej žiadosti ma zapísal do KNIHY APOSTATOV (evidencia apostatov, teda 

odpadlíkov od viery). Ak by som nemal ukončený svoj „zmluvný“ vzťah s Rímskokatolíckou cirkvou 

vytvorený pri mojom krste, vzťahovali by sa na mňa vyššie uvedené tresty. 

Chyba s kánonickým trvalým bydliskom však nebola jediná chyba, ktorú som v tejto svojej žiadosti 

urobil. Neuvedomil som si, že kompetentná autorita nemôže „urobiť kvalifikovaný úsudok týkajúci sa 

existencie alebo neexistencie mojej vôle“ iba na základe notársky overeného podpisu, ale iba na 

základe osobného stretnutia z ktorého vyhotoví zápisnicu. Z vyššie spomínaného dokumentu “ACTUS 

FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA” vyplýva, že „podstatou aktu vôle musí byť 

prerušenie zväzkov spoločenstva – viery, sviatostí a pastoračnej správy – ktoré umožňujú veriacim 

prijímať život viery v rámci Cirkvi. Musí byť zostavený ako skutočné oddelenie sa od základných 

elementov života Cirkvi: a teda predpokladá, skutok apostázie, herézie alebo schizmy“. Navyše takto 

presne nadefinovaný akt vôle neobsahovala ani moja písomná žiadosť. 
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Na dokumente uvedenom vyššie možno vidieť, ako sa má „urobiť kvalifikovaný úsudok týkajúci sa 

existencie alebo neexistencie vôle“ v prípade realizovania svojho vnútorného, osobného 
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a dobrovoľného rozhodnutia odlúčiť sa od Katolíckej cirkvi pred príslušnou autoritou. Ide o prípad 

môjho kamaráta, ktorý podal svoju žiadosť na vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi ešte pred viac ako 

tromi rokmi. Po tom, ako nedávno naliehal na vybavenie tejto žiadosti u farára kde bol pokrstený 

a kde mal podľa občianskeho preukazu trvalé bydlisko, tak ju ten poslal ordinárovi, teda nitrianskemu 

biskupovi, ktorý ju začal okamžite riešiť až emailovej urgencii, ktoré  dostal od môjho kamaráta dňa 

27.6.2019: “Predmet: Žiadosť o vystúpenie z cirkvi. Vážený pán farár Marek Ďurás. Dnešným 

telefonátom ste mi oznámili, že ste doposiaľ nereagovali na moju žiadosť o vystúpenie z cirkvi, ktorú 

som podal 07.12.2015 a opätovne žiadal o jej akceptovanie a potvrdenie dňa 29.05.2019. Vaša 

odpoveď, že kompetentná osoba je práce neschopná ma neuspokojuje. A to z dôvodu, že od podania 

mojej žiadosti až do dnešného dňa obmedzujete moje ústavné právo o slobode vierovyznania čl.24 

ods.1 a súčasne porušujete ustanovenie nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR. Touto cestou 

Vás VYZÝVAM o urýchlené vybavenie mojej žiadosti. Vaše výhovorky a váš prístup k celej záležitosti 

ma vedie k nedôvere a odporu celej RKC a jej praktík. Za svoje práva sa budem biť.” Tento môj 

kamarát mal jednu veľkú výhodu. Všetky jeho miesta pobytu sa nachádzali na území Nitrianskej 

diecézy. Navyše stretnutie s notárom Nitrianskej diecézy, ktorého som sa zúčastnil aj ja, bolo pre mňa 

veľmi poučné. Bez neho by som totiž nepochopil základ princípov fungovania Rímskokatolíckej cirkvi. 

Môjmu kamarátovi patrí za to veľké poďakovanie. V jeho prípade sa však okamihom podpísnia vyššie 

uvedenej zápisnice na ňom uplatnili aj adekvátne veľmi vysoké karmické tresty. Našťastie išlo o 

krátkodobý stav (od 18.7.2019 do 21.7.2019), ktorý trval tri dni. Časné tresty boli preto znesiteľné a 

čo sa týka tých večných tak mu “za zásluhy” externe pomohla iná kompetentná bytosť.  

 

Na záver tejto kapitoly uvádzam aj zdroje dokumentov citovaných v tomto článku. V prvom rade to 

bol Kódex kánonického práva (CIC): oficiálny preklad do slovenského jazyka nájdete na stránke 

Konferencie biskupov Slovenska https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava. Ďalším dokumentom bol Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC): 

oficiálny preklad do slovenského jazyka nájdete na stránke Konferencie biskupov Slovenska 

https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC. Podstatným dokumentom bol dokument Pápežskej 

rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, zverejnený v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis 

s názvom ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006, 

ktorý nájdete iba na stránkach Rímskej kúrie vo francúzskom jazyku, anglickom jazyku, talianskom 

jazyku, portugalskom jazyku, španielskom jazyku a nemeckom jazyku                

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20

060313_actus-formalis_en.html Ak začnete hľadať oficiálny preklad uvedeného dokumentu na 

stránke Konferencie biskupov Slovenska tak ho v príslušnej sekcii dokumentov Pápežskej rady pre 

výklad zákonov nenájdete (pozrite si obrázok priložený nižšie, ktorý zobrazuje stav ku dňu 26.7.2019). 

Dňa 26.7.2019 ma hovorca KBS prostredníctvom oficiálneho emailu aj informoval, že preklad 

uvedeného dokumentu Konferencie biskupov Slovenska nerobila. Informoval ma, že notár 

Nitrianskeho biskupstva má k dispozícií český preklad, ktorý si našiel na internete. Rovnako ma 

informoval, že na internete našiel neoficiálny slovenský preklad, ktorý robil niekto z vlastnej iniciatívy. 

Uvedený link https://biblickykrestan.sk/actus-formalis-defectionis-ab-ecclesia-catholica/ mi aj poslal. 

Priznám sa, že tento dokument som našiel na tejto stránke aj ja. Bol pre mňa inšpirujúci. V citáciách, 

ktoré som používal som však spresnil niektoré pojmy v duchu pojmov, ktoré používal kódex 

kánonického práva. Hovorcovi KBS som následne odpísal nasledovné: „Vážený pán Kramara, 

ďakujem Vám veľmi pekne. Odporúčam KBS zabezpečiť si jeho oficiálny preklad. Zverejnenie tohto 

dokumentu na jej stránke v sekcii dokumenty. Členovia RKC majú právo mať k dispozícii riadne 

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava
https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_en.html
https://biblickykrestan.sk/actus-formalis-defectionis-ab-ecclesia-catholica/


 
 

26 

preložený takýto dôležitý dokument a to z dôvodu, že pri realizovaní postupu v zmysle uvedeného 

dokument, bez jeho oficiálneho prekladu môže nastať pochybenie, ktoré môže za mať za následok, že 

takáto žiadosť bude považovaná za nulitnú. Sám za seba takýto stav považujem za upieranie práv, 

ktoré každému členovi RKC dávajú normy Kódexu kánonického práva“. 

 

 

ZÁVER 

 

Vážený čitateľ, poznanie zaväzuje. Vychádzajúc z tejto pravdy som sa rozhodol toto poznanie, ktoré 

vychádza z mojej osobnej životnej skúsenosti a z môjho osobného presvedčenia s Vami zdieľať. Je 

paradoxné, že toto poznanie a životné skúsenosti som získal iba vďaka Rímskokatolíckej cirkvi. 

Osobne sa  chcem poďakovať bratislavskému arcibiskupovi Mons. Stanislavovi Zvolenskému – 

metropolitovi, ktorého skutky ma na cestu pochopenia tohto poznania nasmerovali. Bez jeho zásluh 

by tento článok nevznikol. 
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