
Newsletter pre všetkých veriacich

www.ecclesia.sk

Ecclesia nesie v sebe 
posolstvo o vzťahu
foto: Archív text: Tatiana Juríková

Až do 19. storočia bola Cirkev 
jedinou inštitúciou, ktorá dis-
ponovala evidenciou obyvateľ-
stva prostredníctvom krstnej, 
sobášnej a pohrebnej matriky. 
Pohľad do archívov ukazuje, s 
akou dôslednosťou a presnosťou 
sa tieto práce vykonávali, rov-
nako aj  ukladanie a overovanie 
významných listín a dokumen-
tov. V rannom stredoveku boli 
prepošstvá cirkevnými admi-
nistratívnymi celkami. Vlastnili 
jedinečnú pečať, a na požiadanie 
stránok vykonávali splnomoc-
nenie alebo inú úradnú činnosť 
platnú v oblasti civilného prá-
va. Teraz prichádza Cirkev s 
prevratnou platformou – spája 
minulosť a súčasnosť digitálne. 
Technológia Ecclesia umožňuje 
dostať sa bližšie k ľuďom. Kon-
taktné miesta s veriacimi uľah-
čujú  vybavovanie dokumentov 
k sviatostiam. Spustením pro-
jektu Ecclesia sa Katolícka cirkev 
na Slovensku stala prvou inšti-
túciou celorepublikového charak-
teru, zavádzajúcou elektronické 
služby na úrovni zodpovedajúcej 
modernej spoločnosti, pri zacho-
vaní všetkých cirkevno-práv-
nych predpisov a bezpečnostných 
opatrení.

O rozhovor sme požiadali arci-
biskupa Mons. Stanislava Zvo-
lenského.  

◆ Kedysi cestovali veriaci 

za dokumentmi, dnes doku-

menty prichádzajú k veria-

cim. Predchádzala táto vízia 

rozhodnutiu Cirkvi ísť do 

projektu?

Áno, projekt Ecclesia chce 

umožniť, aby sa dokumenty o 

náboženských skutočnostiach 

dostali rýchlejšie k žiadate-

ľovi. Jestvuje možnosť, aby si 

ktokoľvek z nás vyžiadal určitý 

cirkevný dokument aj s pomo-

cou obvyklej poštovej služby 

listom. Projekt Ecclesia chce 

tento základný mechanizmus 

poskytnúť rýchlejšie, čiže aby 

sa požiadavka na dokument 

dostala rýchlejšie k prísluš-

nému farskému úradu, aby sa 

uľahčila jeho príprava a znova 

urýchlila jeho cesta naspäť k 

adresátovi.

◆ Digitálne technológie pri-

niesli on-line komunikáciu 

medzi ľudí. Vytvára Ecclesia 

priestor pre komunikáciu 

tvárou v tvár?

Ecclesia neodstraňuje osobnú 

komunikáciu a osobné stret-

nutie, chce pomôcť, aby sa 

urýchlili formálne činnosti. 

Nejde o to, aby sme sa vyhli 

osobnému stretnutiu, ale prá-

ve naopak – má ísť o to, aby sa 

technológiami urýchlili a zjed-

nodušili úkony, ktoré môžu 

byť neosobné a tak sa vytvoril 

väčší priestor práve na osobné 

stretnutie.

◆ Prvoradým poslaním 

Cirkvi je ohlasovať evan-

jelium. Kde vidíte najväčší 

prínos projektu vo vzťahu k 

veriacim?

Prínos projektu Ecclesia vo 

vzťahu k veriacim vidím v tom, 

že vo svojom princípe stojí 

na spoločenstve; prostredníc-

tvom súčasných technických 

prostriedkov umožňuje spo-

ločenstvo. Dáva reálne potvr-

denie Cirkvi ako spoločenstva, 

ktoré presahuje hranice jednej 

farnosti alebo jedného mesta, 

umožňuje zažiť službu spolo-

čenstva, ktoré môže byť geo-

grafi cky veľmi vzdialené. Spo-

ločenstvo veriacich zahrnuto 

poukazuje aj na základnú dob-

rú správu, čiže evanjelium, že 

Ježiš Kristus nám otvoril cestu 

do spoločenstva s Bohom a aj 

do spoločenstva navzájom.

◆ Cirkev – to je pojem, ktorý 

zahŕňa charizmu aj inštituci-

onálny rozmer. Ako projekt 

Ecclesia napomáha  vo vnútri 

Cirkvi? 

Inštitúcie a charizmy vo vzá-

jomnom pôsobení vo vnútri 

Cirkvi vytvárajú rovnováhu. 

Projekt posilňuje efektivitu 

inštitucionálneho rozmeru 

Cirkvi priamo, ale nepriamo, 

čiže prostredníctvom efektivi-

ty inštitucionálneho rozmeru, 

vytvára priestor pre pôsobenie 

chariziem. S pomocou tech-

nických prostriedkov možno 

urýchliť, zjednodušiť, uľahčiť 

úkony, ktoré majú inštituci-

onálny charakter a zostane 

potom viac času a duchovnej 

energie na rozvíjanie toho, čo 

môžeme chápať ako duchovnú 

kreativitu v službe a pri sve-

dectve o viere.

◆ Celé dejiny Božieho pô-

sobenia vo svete, tak ako ich 

opisuje Biblia, nám hovoria, 

že komunikácia nikdy nebola 

len o informáciách, ale najmä 

o vzťahoch.  Čo pre Vás zna-

mená, že Cirkev začala pou-

žívať Ecclesiu?

Použijem dva pojmy: infor-

mácie a vzťahy. Poskytnutie 

informácie môže byť prejavom 

vzťahu, čiže určitá informácia 

nesie v sebe zahrnuto aj po-

solstvo o vzťahu toho, kto mi 

informáciu poskytol. Projekt 

Ecclesia stojí na princípe spo-

ločenstva veriacich s Bohom a 

vzájomne. Služby, ktoré mož-

no prostredníctvom projektu 

poskytovať rýchlejšie a efek-

tívnejšie, sú prejavom spolo-

čensta Cirkvi, čiže projekt po-

máha Cirkvi, aby žila vlastnú 

identitu, aby ju uskutočňovala 

aj prostredníctvom súčasných 

technických prostriedkov; čiže 

keď Cirkev začala používať 

služby projektu Ecclesia zna-

mená to pre mňa, že Cirkev 

robí niečo samozrejmé, že žije 

svoje poslanie primerane našej 

súčasnej dobe. 
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Ecclesia ( z lat. cirkev, chrám) je 
o ľahkom, prehľadnom a jedno-
duchom prístupe k informáciám. 
Predstavuje modernú službu, 
akú doteraz katolícka cirkev 
neposkytovala. Je inovatívna 
a ústretová k jej prijímateľom. 
Projekt Ecclesia je inšpirovaný 
českým projektom Czech POINT, 
ktorý bol spustený v Čechách, a 
je považovaný za najúspešnejší 
projekt českého eGovernmentu. 
Na Slovensku sa realizuje v pi-
lotnej fáze od minulého roka v 
Bratislavskej arcidiecéze a v Ko-
šickej arcidiecéze.  Ecclesia slúži 
ako asistované miesto výkonu 
úradu, umožňuje  komunikáciu 

tak, aby obiehali údaje - nie ob-
čan. Reálne prináša avizované 
prvky projektu:  formáciu, soli-
daritu a dialóg.  O Ecclesii hovo-
rí kancelár Biskupského úradu v 
Rožňave Martin Keruľ.

◆ Pán kancelár, prečo sa ste 

rozhodli pre Ecclesiu? 

Komunikácia dnešnej doby 

pokročila veľmi výrazne čo 

sa týka elektronických médií. 

Cirkev sa v tomto smere takis-

to vyvíja, samozrejme vo ve-

ciach, v ktorých je to prípustné 

a možné. V prípade projektu 

Ecclesia sa pre nás naskytla 

nová možnosť ako zlepšiť ko-

munikáciu v rámci Katolíckej 

cirkvi na Slovensku, ako aj v 

rámci Rožňavskej diecézy. 

◆ Priblížite nám očakávania 

od projektu?

Ako som už povedal, od pro-

jektu Ecclesia očakávame 

zrýchlenie komunikácie medzi 

farnosťami, zefektívnenie tejto 

komunikácie a jej sprehľadne-

nie. Budeme radi ak bude ten-

to projekt nápomocný veria-

cim kresťanom katolíkom, aby 

sa ľahšie dostali k potrebným 

dokumentom, ktoré sú pre 

nich dôležité z pohľadu prijatia 

rôznych sviatostí. Musí sa však 

prihliadať aj na to, že nie všet-

ky dokumenty sa dajú vybaviť 

takýmto spôsobom a osob-

ný kontakt je nenahraditeľný, 

avšak v mnohých prípadoch 

projekt Ecclesia bude v tomto 

smere veľmi nápomocný. 

Dôležitou a neoddeliteľnou 

zložkou Rímskokatolíckej 

cirkvi, biskupstva Rožňava je 

Diecézny tribunál, v ktorom 

chceme aj prostredníctvom 

projektu Ecclesia zefektívniť 

komunikáciu, výmenu doku-

mentov, údajov, zabezpečiť ich 

celistvosť a bezpečnosť. Práci 

členov Diecézneho tribunálu 

by malo napomôcť aj online 

spracovanie dokumentov bez 

ich vzájomného vymieňania.

◆ Čo Vám Ecclesia zlepšila?

Rožňavská diecéza vstúpila do  

projektu Ecclesia prebudova-

ním vnútornej komunikačnej 

infraštruktúry Rímskokatolíc-

kej cirkvi, biskupstva Rožňa-

va, vytvorením oddelenia pre 

vonkajšiu komunikáciu a ko-

munikáciu vnútri Biskupstva 

Rožňava, zriadením vlastné-

ho servera, ktorý je určený na 

riadenie komunikácie v rámci 

celej Rožňavskej diecézy, ale 

zároveň vytvára samostatnú 

komunikačnú bunku zabu-

dovanú do projektu  Ecclesia, 

ktorého by sa časom mala stať  

neoddeliteľnou súčasťou.

◆ Ako chcete ďalej pokračo-

vať?

Ukončením vytvárania in-

fraštruktúry by sme sa mohli 

posunúť ďalej a vstúpiť do fázy 

zaškoľovania jednotlivých pra-

covníkov, ktorí budú zodpoved-

ní za jednotlivé podacie miesta. 

Plánujeme sprístupniť všetkým 

užívateľom tohto projektu ďal-

šie služby a benefi ty, ktoré daný 

projekt v sebe zahŕňa. 
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