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Komunikácia je súčasťou všetkého živého
foto: www.kolegium.org text: Radoslav Herda

Žijeme vo veľmi rýchlej dobe,
ktorá nepodporuje kultivovanie
osobného kontaktu s ľuďmi. Preto každý prostriedok, ktorý môže
napomôcť vytvoriť priestor na
osobné stretnutie, je vítaný. Projekt Ecclesia takýmto prostriedkom nepochybne je.
O rozhovor sme požiadali Kancelára kúrie a riaditeľa ABÚ Mons.
JCDr. Tibora Hajdu, PhD.
◆ Cirkev sa vracia k svojej
podstate, k overovaniu dokumentov, ktoré celé veky zabezpečovala. Vnímate to oživenie
aj vo vzťahoch predstavených
a veriacich?
Základným poslaním Cirkvi je
viesť ľudí ku spáse. Administratívne procesy, ktoré sa v priebehu stáročí rozvinuli do dnešnej
podoby v jej inštitucionálnom
rozmere, majú svoj význam iba
vtedy, ak sú verné tomuto poslaniu. Myslím, že rozvíjajúci
sa projekt Ecclesia môže byť
pre našu Cirkev tiež vhodným
prostriedkom v tomto smere.
◆ Doba sa zrýchľuje a aj dokumenty v cirkvi začali vďaka projektu Ecclesia putovať
rýchlejšie. Čo priniesla táto
úspora času?
Osobné svedectvo viery, prenášané prostredníctvom stretnutí, vždy bolo a je veľmi cenný
spôsob šírenia evanjelia, o to
viac osobné stretnutia kňaza s
ľuďmi, ktorí rôznym spôsobom
prežívajú svoju vieru, alebo jej
vyjadrenie vo svojom živote ešte
len hľadajú. Z tohto pohľadu

si myslím, že čím viac projekt
Ecclesia umožní kňazovi venovať sa osobným stretnutiam
s ľuďmi vo farnosti, tým užitočnejším prostriedkom šírenia
evanjelia sa projekt stáva. Bolo
jedným z kľúčových ideových
zámerov projektu Ecclesia,
aby pomohol kňazom vo farnostiach zjednodušiť administratívnu stránku ich úradu v
prospech osobného kontaktu s
veriacimi.
◆ Rýchlosť, efektívnosť a prehľadnosť sú 3 základné výhody
nového projektu. Ktorý z nich
oceňujete najviac?
Projekt Ecclesia je ideovaný
a vytvorený ako jeden celok.
Jeho dôležitou charakteristikou je, že vytvára komunikačné
prostredie, akoby cievny systém,
v ktorom môže začať prúdiť obsah, aby jednoducho prechádzal
medzi ústredím a jednotlivými
časťami a naopak, medzi časťami navzájom a medzi viacerými
ústrediami. Výhod je tu naozaj
viacero, spoločne však vytvá-

rajú skvelý systém, ktorý ocení
každý v okamihu, keď ho začne
využívať.
◆ Stáli ste pri úplnom zrode
projektu. Vyvíja sa podľa vašich očakávaní?
Postupne, ako sa projekt rozvíja,
spoločne vnímame jeho prednosti, a otvárajú sa pred nami
stále nové možnosti. Zatiaľ sa
nachádzame na jeho začiatku.
Som si istý, že postupne, ako
bude rásť jeho využívanie, budeme stále viac oceňovať jeho
možnosti. Pri zrode myšlienky projektu Ecclesia sme mali
veľké očakávania, a doteraz nás
nesklamal. Hoci nás ešte čaká
dlhá cesta, kým dokážeme naplno využívať jeho možnosti,
môžem povedať, že má všetky
predpoklady, aby to bol úspešný
projekt.
◆ Naplnil projekt Ecclesia
vaše očakávania?
Počas prác na projekte Ecclesia
strávili rôzne osoby – odborníci
na rozličné oblasti, hodiny a ho-
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diny štúdiom prostredia Cirkvi,
cirkevnej organizácie, procesov,
a v neposlednom rade aj štúdiom samotných sviatostí. Iste,
bolo to štúdium zamerané na
vonkajšie pochopenie prostredia, v ktorom má projekt Ecclesia fungovať. Mne sa však javí,
že ak sa niekto zaoberá podrobným štúdiom Cirkvi tak, ako
títo ľudia, konzultuje s kňazmi
otázky, týkajúce sa sviatostí a s
nimi spojených záležitostí, je
to dobrá príležitosť, aby Boží
Duch mohol cez tieto okolnosti
vzbudiť v duši týchto ľudí túžbu spoznávať Boha ešte viac.
Skupina osôb, ktorá sa okolo
projektu Ecclesia vytvorila, je
pre mňa veľkým povzbudením,
a verím, že tento projekt bude v
ich životoch cestou k niečomu
oveľa väčšiemu.
◆ Čo sa vám vďaka projektu
Ecclesia podarilo objaviť?
Že je okolo nás veľa ľudí, ktorí
majú veľké dary, a ak ich spoločne dajú v prospech šírenia
dobra, môže vzniknúť krásne
dielo. Stretol som veľa vzácnych ľudí, ochotných venovať
svoje schopnosti a čas v prospech iných. Spoločne sa učíme, že niekedy veľká námaha
prináša len nepatrné výsledky,
a tiež, že malé veci, predkladané v pokore, môžu prekonať
všetky očakávania. Komunikácia je podstatnou charakteristikou živej bunky - ak prestane komunikovať, odumiera.
V ľudskej spoločnosti to platí
tiež, a v Cirkvi o to viac.

Fakty o projekte Ecclesia
foto: archív na texte spolupracoval: Peter Šantavý, e-mail: santavy@ba.ecclesia.sk

ší vzájomný kontakt.
◆ Ecclesia je osobná.
Áno, je to pravda. Nevyhnutnou súčasťou služby Ecclesia
je osobné stretnutie veriaceho
a kňaza. Navyše, znížením administratívnej záťaže zväčšuje
priestor na osobnú komunikáciu.
◆ Veriaci nemajú prístup do
systému Ecclesia.
Áno, je to pravda. Prístup
do služby Ecclesia majú iba
správcovia farností a nimi poverené osoby.
◆ Ecclesia vytvára priestor
pre komunitu.
Áno, je to pravda. Projekt
Ecclesia vytvára priestor pre
komunikáciu kňaza a veriacich, ktorí majú záujem o
sviatosti, v mieste vysluhovania sviatostí.

Projekt Ecclesia vytvára systém kontaktných miest, kde
môžu veriaci získať prístup
k dokumentom, potrebným
k sviatostiam. Zjednodušuje
staré spôsoby získavania dokumentov, šetrí čas a otvára
cenný priestor pre pastoráciu.
Umožňuje obeh dokumentov v
rámci Cirkvi, bez zbytočného
poštového zasielania. Aby veriaci a duchovní dokázali rozlišovať a presne vnímať služby
Ecclesia, pripájame niekoľko
základných faktov o projekte.
◆ Veriaci musia vždy prísť
na farský úrad.
Áno, je to pravda. Veriaci musia vždy fyzicky prísť na farský úrad - kontaktné miesto,
pretože všetky náležité dokumenty môže vybaviť iba na
tomto mieste, prostredníc-

tvom správcu farnosti, alebo
osoby ním poverenej.
◆ Ecclesia nie je elektronická matrika.
Áno, je to pravda. Služba
Ecclesia slúži na bezpečné
overovanie a zasielanie overených dokumentov.
◆ Kontaktným miestom
služby Ecclesia je farský
úrad.
Áno, je to pravda. Kontaktné
miesto na vybavovanie dokumentov zostáva nezmenené.
◆ Ecclesia otvára priestor
pre pastoráciu.
Áno, je to pravda. Ecclesia
znižuje časovú náročnosť administratívnej časti pastorácie, čím šetrí čas, a otvára tak
vzácny priestor pre rozsiahlej-

◆ Ecclesia znižuje finančné
náklady.
Áno, je to pravda. Dokumenty vo väčšine prípadov netreba
tlačiť, vkladať do obálok a platiť za ne poštovné. Vďaka tejto službe sa uvedené náklady
stávajú minulosťou.
◆ Ecclesia je bezpečná.
Áno, je to pravda. Projekt
hneď od začiatku spĺňa všetky
prísne bezpečnostné nároky,
ktoré vyžaduje platná slovenská legislatíva a direktívy Európskej únie.
◆ Ecclesia zjednodušuje prístup veriacich k sviatostiam.
Áno, je to pravda. Veriaci teraz už môže komunikovať
len s jedným kontaktným
miestom - farnosťou, v ktorej
žiada o vyslúženie sviatosti.
Dokumenty, ktoré sú k tomu
potrebné, sú zabezpečené
elektronickou komunikáciou
medzi farnosťami.
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K projektu Ecclesia
sa pripojila Gréckokatolícka cirkev
K projektu Ecclesia sa
popri rímskokatolíckych
diecézach teraz pripojila aj
prvá gréckokatolícka diecéza - Košická eparcha. S
láskavým súhlasom košického eparchu Vladyku Milana Chautura tak môžu
gréckokatolícki
veriaci
využívať služby Ecclesia
už od 18. júna 2013. Projekt prináša zefektívnenie
získavania dokumentov
potrebných k sviatostiam,
keďže neputujú veriaci za dokumentami, ale
dokumenty za veriacimi.
Úspora času tak môže byť
využitá na osobný kontakt
medzi veriacimi a duchovnými. Novým kontaktným
miestom služby Ecclesia je
Úrad Eparchu na Dominikánskom námestí 2/A v
Košiciach.
V plnej prevádzke projektu bude môcť 3.5 miliónov veriacich na Slovensku využívať služby na viac
než 1.500 farnostiach po
celom Slovensku.
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