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Stiahnite si tento článok v angličtine, taliančine, španielčine, francúzštine alebo v holandčine 

Učenie Druhého vatikánskeho koncilu upozorňuje Boží ľud na dva možné extrémy v pre-
javoch mariánskej úcty. Konciloví otcovia najskôr podporili „veľkorysé pestovanie“ úcty k 
Panne Márii na základe solídnej náuky a povzbudili všetkých synov a dcéry Cirkvi, aby mali 
vo „veľkej úcte“ mariánske pobožnosti a nábožné úkony, ktoré v priebehu vekov odporúčal 
učiteľský úrad Cirkvi1 , no neskôr vydali nasledovné napomenutie: „[Koncil] teológov a 
kazateľov Božieho slova však naliehavo vyzýva, aby sa v úvahách o mimoriadnej dôstojnosti 
Božej Matky starostlivo vyhýbali akémukoľvek falošnému zveličovaniu, ale aj prílišnej 
úzkoprsosti.“2  

Tu možno identifikovať dva neprimerané prejavy úcty k Panne Márii, ktorými sú 
prebytok a nedostatok mariánskej úcty.  

Čo si teda máme predstaviť pod týmto „falošným zveličovaním“ alebo na druhej strane 
„prílišnou úzkoprsosťou“ voči Panne Márii? Koncil opakovane odporúča prejavovať 
mariánsku úctu „v medziach zdravého a pravoverného učenia,“3 ako aj vyjadrenie mariánskej 
úcty pod vedením učiteľského úradu Cirkvi štúdiom „Svätého písma, cirkevných Otcov a 
učiteľov, ako aj cirkevných liturgií.“4  

Teda, podľa Druhého vatikánskeho koncilu, ak má istý prejav mariánskej úcty svoj 
doktrinálny základ v Písme, a oddávna je prítomný v cirkevnej tradícii a odporúča ho aj 
pápežské magistérium, ide s určitosťou o autentickú formu prejavu mariánskej úcty. 

Prečo teda niektorí ľudia v dnešnej Cirkvi považujú mariánsky titul ľudskej „Spoluvy-
kupiteľky“ spolu s Ježišom, jediným Božským Vykupiteľom, za „falošné zveličovanie“? 
Náuka o Máriinom spoluvykupiteľstve, ktorá odkazuje na Máriinu podriadenú, no jedinečne 
ľudskú úlohu s Ježišom v historickom procese Vykúpenia, je hlboko zakorenená v Písme, 
liturgii, učení Otcov a učiteľov cirkvi. Túto doktrínu explicitne pápežské magistérium 
konzistentne hlásalo v priebehu posledných dvoch storočí5, pričom titul Spoluvykupiteľka, 

                                                            

1 Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen Gentium č. 67. 
2 Tamtiež. 
3 Lumen Gentium, č. 66. 
4 Lumen Gentium, č. 67. 
5 Porov. The Role of Mary in Redemption. A Document of the Theological Commission of the International 
Marian Association. In: Ecce Mater Tua: An International Journal of Mariology, Zv. 1, 1. januára 2017, 
dostupné online https://eccematertua.com; J. B. CAROL: De corredemptione Beatae Virginis Mariae. Rím : 1950; 
G. ROSCHINI: Maria Santissima nella Storia della Salvezza, zv. II. Isola Del Liri : Pisani, 1969, s. 144-155. Pre 
štúdium pápežských textov od Leva XIII. po Jána Pavla II., pozri. A. CALKINS: The Mystery of Mary Co-
redemptrix in the Papal Magisterium. In:  Mary Co-redemptrix: Doctrinal Issues Today. Queenship :2002, 25-
92; M. PERILLO, FI. a M. SOMERTON, FI.: The Marian Coredemption Through Two Millennia. In: Mary at the 
Foot of the Cross. Ratcliffe College, Anglicko, 2002, Academy of the Immaculate,, s. 79-112. 
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ktorý jedným slovom popisuje Máriinu jedinečne ľudskú úlohu vo vykúpení, sa 
v náboženskej a mystickej tradícii Cirkvi tešil nepretržitej prítomnosti už od 14. storočia.6.  

Máriin slobodný a aktívny súhlas pri Zvestovaní priniesol na svet Ježiša, božského 
Vykupiteľa, ktorému dala telo, prostriedok vykúpenia (porov. Lk 1,38; 2,1-20, Hebr 10,10). 
Simeon prorokuje Máriino spoluutrpenie s Ježišom na Kalvárii (porov. Lk 2,35) a na Kalvárii 
Panna Mária zdieľa utrpenie svojho Syna – Vykupiteľa a súhlasí s jeho obetoou ako 
výkupným za spásu (porov. Jn 19,26-27). Koncil sa hlbokou úctou vyjadruje o tomto 
hrdinskom spoluvykúpení zo strany Panny Márie spolu s Ježišom na Kalvárii: 

Tak ako Preblahoslavená Panna napredovala na ceste viery a verne vytrvala vo svojom 
spojení so Synom až po kríž, kde stála nie bez Božieho zámeru, takisto spolu so svojím 
Jednorodeným Synom veľmi trpela a materským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s 
láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú porodila.7  

Svätý Irenej už v druhom storočí odkazuje na Máriinu úlohu podriadenú Ježišovi ako na 
„Novú Evu“ s Novým Adamom a hovorí o nej ako o „príčine spásy pre ňu smaú i pre celé 
ľudstvo“.8 V 5. a 6. storočí východné liturgie odkazujú na jej podriadenú rolu pri vykúpení 
v slávnom hymne Akatist, ktorý ju vzýva slovami „Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine“9 . 
V 10. storočí Ján Geometres formuloval myšlienku Máriinho spoluutrpenia s Ježišom počas 
jej života až do vyvrcholenia na Kalvárii10. Termín „Vykupiteľka“ označujúci Pannu Máriu sa 
objavuje v liturgických hymnoch11. V 12. storočí o Máriinom cumpassio („utrpenie 
s niekým“) učil sv. Bernard z Clairvaux12 a jeho učeník Arnold zo Chartres odkazuje na 
Matku na Kalvárii, ktorá je duchovne „spolu-ukrižovaná“ so svojím Synom a duchovne 
„spolu-umiera“ s Ježišom vo svojom srdci13. V 15. storočí sa titul „Spoluvykupiteľka“14 
objavuje opäť, a v 16. storočí teologickú legitimitu titulu Spoluvykupiteľka obhajuje slávny 
tridentský teológ, Alfonz Salmeron SJ15. Zlatý vek mariánskeho spoluvykupiteľstva – 17. 
storočie prináša vyše 300 teologických referencií na úlohu a titul, ktorý doktrína označovala 
ako „spoločný konsenzus teológov.“16  

V 19. storočí začína pápežské magistérium svoje konzistentné doktrinálne učenie 
o Máriinej jedinečnej spoluúčasti na vykúpení, v ktorom pápežský učiteľský úrad pokračuje 

                                                            

6 Tamtiež. 
7 Lumen Gentium č. 58. 
8 SV. IRENEJ: Adversus Haereses, III. kap. 22,  4. PG 7, 959. A. Harvey 2, 123. 
9 Hymnus Akatist, c. 525 A.D., Strofa 1, PG 92, 1337 A. Citované v Lumen Gentium, n. 56. 
10 Porov. JOHANNES GEOMETRES: Life of Mary, zv. 196, 123; porov. pápež Ján Pavol II., generálna audiencia 25. 
10. 1995. In: Inseg. XVIII/2 (1995), s. 934-936. 
11 Napríklad Litánie ku všetkým svätým. Katedrála v Salzburgu, Pergamen 173; porov. R. LAURENTIN: Le Titre 
de Corédemptrice, s. 11-12. 
12 SV. BERNARD Z CLAIRVAUX: Serm. 3 in Purificatione Beatae Mariae., 2. PL 183, 370; por. pápež JÁN PAVOL 
II.: generálna audiencia 25. októbra 1995. In:  Inseg. XVIII/2 (1995), s. 934-936.  
13 ARNOLD ZO CHARTRES: De septem verbis Domini in cruce, 3, PL 189, 1694; PL 189, 1726-1727; PL 189, 
1693 B; porov. JÁN PAVOL II.: generálna audiencia 25. októbra 1995, Inseg. XVIII/2 (1995), s. 934-936. 
14 Orat. Ms S. Petri Salisburgens, saec. XV; Codex Petrin, a, III, 20; Orat. Ms. S. Petri. Saec. XIV, XV; Codex 
Petrin., 1, 20, citované v M. DREVES: Analecta hymnica medii aevi.  Leipzig : Reisland, zv. 46, 1905, 126, č. 79. 
15 ALPHONSUS SALMERÓN: Commentarii in Evangel., Tr. 5, Opera, Kolín : vyd. Hierat, 1604, zv. III, 37b-38a; 
Commentarii, zv. 10, tr. 41, 359b. zv.10, tr. 41, 359 b; zv. 11, tr. 38, 312a; zv. 3; tr. 43, 495a. 
16 Porov. J. B. CAROL: Marian Coredemption. Carol (ed.): Mariology, zv. 2, 1957, s. 409. 
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naprieč 20. storočím až dodnes.17 Počas pontifikátu pápeža sv. Pia X. titul Spoluvykupiteľka 
prvýkrát používa a dôležitým spôsobom ho schvaľuje Kongregácia pre náuku viery (v tom 
čase Sväté ofícium) spolu s Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí (v tom čase 
Kongregácia obradov)18. Pápež Benedikt XV. jednoznačne vyučuje spoluvykupiteľskú 
doktrínu: „... oprávnene môžeme tvrdiť, že Panna Mária vykúpila ľudské pokolenie spolu 
s Kristom.“19 Pápež Pius XI. tento titul explicitne používa pri troch príležitostiach20 a titul 
Spoluvykupiteľka osobitne obhajuje: 

Vykupiteľ nevyhnutne nemohol inak, ako spojiť svoju Matku so svojim dielom 
vykúpenia. Preto ju vzývame s titulom Spoluvykupiteľka. Ona nám dala Spasiteľa, 
sprevádzala ho v diele vykúpenia až po kríž, zdieľala s ním trápenie agónie a smrti, 
ktorou Ježiš dovŕšil vykúpenie ľudstva.21  

Uznávaní talianski a francúzski protestantskí teológovia v 50-tych rokoch 20. storočia 
identifikovali doktrínu Máriinho spoluvykupiteľstva ako centrálnu a kľúčovú otázku 
katolíckej mariológie 20. storočia22 a uznali ju ako esenciálnu syntézu celej mariológie 
v myšlienkach pápežov a katolíckych teológov23 . 

Druhý vatikánsky koncil autoritatívne a opakovane učí o doktríne spoluvykupiteľstva 
Panny Márie v 8. kapitole Lumen Gentium keď hovorí, že „s láskou súhlasila s obetovaním 
obety“24,  „slobodnou vierou a poslušnosťou spolupracovala na ľudskej spáse“ ako Nová 
Eva25, „spojenie matky so Synom na diele spásy sa prejavuje od chvíle panenského počatia 

                                                            

17 Pre štúdium pápežských textov od Leva XIII po Jána Pavla II. porov. A. CALKINS: The Mystery of Mary Co-
redemptrix in the Papal Magisterium. In: Mary Co-redemptrix: Doctrinal Issues Today. Goleta, CA : Queenship, 
2002, s. 25-92; M. PERILLO, FI – M. SOMERTON, FI; The Marian Coredemption Through Two Millennia. In: 
Mary at the foot of the Cross : Acts of the International Symposium on Marian Coredemption. Radcliff College 
(NR Leicester), Ratcliffe on the Wreak, England, Monday 21 – Saturday 26, February 2000. New Bedford, MA : 
Franciscans of the Immaculate, 2002, s. 79-112; Porov. J. B. CAROL: De corredemptione Beatae Virginis 
Mariae. Rome : 1950; G. ROSCHINI: Maria Santissima Nella Storia Della Salvezza, Zv. II. Isola del Liri : Pisani, 
1969, s. 144-155. 
18 Kongregácia pre liturgiu: Decretum quo festum Septem Dolorum B. M. V., Dominicae tertiae Septembris 
affixum, ad ritum duplicem secundae classis elevatur pro universa Ecclesia (13. máj 1918). In: Acta Sanctae 
Sedis, 41 [1908], kde Kongregácia používa titul Spoluvykupiteľka pri vyhlásení slávnosti Sedembolestnej Panny 
Márie. Kongregácia Svätého ofícia tiež používa titul Spoluvykupiteľka v dekréte z 26. júna 1913. In: Acta 
Apostolicae Sedis [AAS], roč. 5 [1913], č. 364 ako aj v ďalšom dekréte z 22. januára 1914. In: AAS, roč. 6 
[1914], č. 108. 
19 Pápež Benedikt XV.: Inter Sodalicia. In: AAS, roč. 10 [1918], č. 182: „…ut dici merito queat, Ipsam cum 
Christo humanum genus redemisse.“ 
20 Porov. PIUS XI.: Príhovor k pútnikom z Vicenzy, Taliansko, 30. novembra 1933. In: L’Osservatore Romano, 
1. decembra 1933, s. 1; PIUS XI.: Príhovor k španielskym pútnikom. In: L’Osservatore Romano, 25. marca 1934, 
s. 1; PIUS XI.: Rozhlasové posolstvo vysielané pri príležitosti skončenia Svätého roku v Lurdoch. In: 
L’Osservatore Romano, 29.-30. apríla 1935, s. 1. 
21 PIUS XI.: Príhovor k pútnikom z Vicenzy, Taliansko, 30. novembra 1933. In: L’Osservatore Romano, 1. 
decembra 1933, s. 1; pozri tiež DOMENICO BERTETTO, SDB (ed.): Discorsi di Pio XI,  2, s. 1013. 
22 G. MIEGGE: La Vergine Maria, saggio del storia del dogma. Torre Pellice : Editrice Claudina, 1950, s. 178, 
ako cituje Carol, Mariology, 2. zv., s. 377. 
23 P. MAURY: La Vierge Marie dans le catholicisme contemporain. In: Le Protestantisme et la Vierge Marie, ed. 
J. BOSC, P. BOURGUET, P. MAURY, H. ROUX. Paris : Ed Je Sers, 1950, s. 39-40, ako cituje Carol, Mariology, 2. 
zv., s. 377. 
24 Lumen Gentium, č. 58. 
25 Lumen Gentium, č. 56. 
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Krista až po jeho smrť“26 a „poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom 
mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele obnovy nadprirodzeného 
života duší.“27  

Je tiež pozoruhodné, že prvá schéma dokumentu o Márii, ktorú pripravili teológovia 
z Kongregácie pre náuku viery (bývalé Sväté ofícium) obsahovala v rámci anotácie silnú 
historickú, teologickú a magisteriálnu obranu titulu Spoluvykupiteľka28. 

Pápež Benedikt XVI. obozretne a múdro varoval pred „hermeneutikou zlomu“ medzi 
predkoncilovou a pokoncilovou Cirkvou a namiesto toho nasmeroval súčasnú teologickú 
komunitu k dôstojnej a plodnej hermeneutike kontinuity. Prečo by akékoľvek súčasné 
odmietnutie titulu Spoluvykupiteľka vo svetle jeho nepopierateľného základu v Písme, 
cirkevnej tradícii, Magistériu a jeho všadeprítomnosti v autentickej mariológii 20. storočia, o 
čom svedčia aj protestantskí pozorovatelia, malo predstavovať nejaké narušenie 
hermeneutickej kontinuity? 

 
Päť pokoncilových svedkov 
Pozrime sa na svedectvo piatich významných pokoncilových cirkevných osobností, ktoré 

roky po Druhom vatikánskom koncile a z rôznych postavení v rámci Cirkvi dávali Panne 
Márii titul Spoluvykupiteľka a v niekoľkých prípadoch to aj neochvejne obhajovali.  

Pápež Ján Pavol II. použil titul Spoluvykupiteľka najmenej šesťkrát29 a všeobecne učil 
doktrínu mariánskeho spoluvykúpenia ako rímsky pápež30. Jeden príklad jeho učenia o 
mariánskom spoluvykupení – zdôraznený v kontexte bohatej teológie založenej na Lumen 
Gentium č. 58 – je možné vidieť v tejto homílii z roku 1985: 
                                                            

26 Lumen Gentium, n. 57. 
27 Lumen Gentium, n. 61. 
28 „De Maria Virgine Matre Dei et Matre Hominum.“ Sekcia 3, pozn. 16. In: Acta Synodalia Oecumenici 
Vaticani Secundi. Typis Polgottis Vaticanis, 1971, Vol. I, Periodus Prima, Pars IV. Rozhodnutie vylúčiť titul 
Spoluvykupiteľka z konečnej verzie mariánskeho dokumentu, ktorý sa nakoniec nachádza v 8. kapitole Lumen 
gentium neprišlo od samotných koncilových otcov, ale od teologického podvýboru, ktorý v Praenotande 
[vysvetľujúcej poznámke] uviedol, že zatiaľ čo niektoré pojmy používané rímskymi pápežmi, ako napríklad titul 
„Spoluvykupiteľka ľudského pokolenia“, boli „sami osebe absolútne pravdivé“ (in se verissima), „odlúčení 
bratia“ (v tomto prípade protestanti) by ich mohli pochopiť len s ťažkosťami“ a boli z tohto dôvodu zo schémy 
„vynechané“. Porov. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. I, Periodus Prima, Pars 
IV, Praenotanda, s.  99; porov. G. BESUTTI: Lo Schema Mariano, s. 41. 
29 1. Porov. Generálna audiencia 10. decembra 1980. In: Insegnamenti di Giovanni Paolo [Inseg.] II, III/2 
[1980], s. 1646); 2. Generálna audiencia 8. septembra 1982. In: Inseg. V/3 [1982], s. 404); 3. Nedeľný pozdrav 
na Anjel Pána v Arone 4. novembra 1984. In: Inseg. VII/2 [1984], s. 1151; 4. Príhovor počas Svetových dní 
mládeže, Kvetná nedeľa 31. marca 1985. In: Inseg. VIII/1 [1985], s. 889–890; 5. Príhovor chorým 24. marca 
1990. In: Inseg XIII/1 [1990], s. 743; 6. Príhovor na 600. výročie kanonizácie sv. Brigity Švédskej 6. októbra 
1991. In: Inseg. XIV/2 [1991], s. 756. 7. Okrem toho, v homílii v Ekvádore (Guayaquile 31. januára 1985) Ján 
Pavol II. hovoril o „spoluvykupiteľskej úlohe Márie (el papel corredentor de María)., čo prekladáme: „úloha 
Márie ako Spoluvykupiteľky“. In: L'Osservatore Romano, anglické vydanie, 11. marca 1985. Pozri tiež: Inseg. 
VIII [1985], s. 319. 
30 Porov. A. CALKINS: Pope John Paul II’s Ordinary Magisterium on Marian Coredemption. In: Mary at the Foot 
of the Cross, zv. II, New Bedford, MA : Akadémia Nepoškvrnenej, 2002; M. PERILLO, FI a M. SOMERTON, FI: 
The Marian Coredemption Through Two Millenia. In: Mary at the Foot of the Cross. Ratcliffe College, 
Anglicko : Akadémia Nepoškvrnenej, 2002, s. 79-112; G. ROSCHINI: Maria Santissima nella storia della 
salvezza, zv. II. Isola Del Liri : Pisani, s. 144-155; ARTHUR B. CALKINS: Pope John Paul II’s Teaching on Marian 
Coredemption. In: M. MIRAVALLE (ed.), Mary Coredemptrix, Mediatrix, Advocate, Theological Foundations, II. 
zv. : Papal, Pneumatological, Ecumenical. Goleta,  CA : Queenship Publishing Company, 1997.  
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Duchovne ukrižovaná so svojim ukrižovaným Synom (porov. Gal 2,20), s hrdinskou 
láskou uvažovala o smrti svojho Boha, „s láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú 
porodila“ (Lumen Gentium č. 58) .... Na Kalvárii sa spojila s obetou svojho Syna, ktorá viedla 
k založeniu Cirkvi... Pretože Mária trpela pre Cirkev, zaslúžila si si stať sa matkou všetkých 
učeníkov svojho Syna... Úloha Panny Márie ako Spoluvykupiteľky neprestala oslávením jej 
Syna.31  

Akékoľvek tvrdenia, že Ján Pavol II. použil tento titul iba v okrajových textoch alebo v 
textoch bez doktrinálnej hodnoty, sa javia v rozpore s koncilovým učením o požadovanej 
ochote vôle a rozumu, ktorú treba prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu pápeža 
a jeho vyjadreným úmyslom, aj keď nehovorí ex cathedra,32 vrátane častého predkladania tej 
istej náuky. Takéto tvrdenia neobstoja, najmä keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že 
pokoncilový rímsky pápež titul Spoluvykupiteľka opakovane používal. Preto je každý názor, 
podľa ktorého pápež Ján Pavol II. nepoužil výraz Spoluvykupiteľka ako súčasť svojho 
magisteriálneho učenia, historicky, teologicky a fakticky nesprávny.  

Kardinál Luigi Ciappi, OP, pápežský teológ pôsobiaci počas pontifikátu sv. Jána Pavla 
II., potvrdil legitimitu titulu Spoluvykupiteľka a dôrazne podporil univerzálnu petíciu za jeho 
slávnostnú definíciu33 . Pripojilo sa k nemu viac ako 600 spolubratov kardinálov a biskupov, 
ktorí od roku 1993 (samozrejme, dávno po Druhom vatikánskom koncile) podporovali titul 
Spoluvykupiteľka ako aj jeho slávnostnú pápežskú definíciu34 . 

Svätá Matk Terézia z Kalkaty, najznámejšia svätica 20. storočia, opakovane používala 
titul Spoluvykupiteľka a tiež podporovala jeho pápežskú definíciu: „Mária je naša 
Spoluvykupiteľka s Ježišom. Dala Ježišovi telo a trpela s ním pod krížom... Pápežská 
definícia Márie ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky a Orodovnice prinesie Cirkvi veľké 
milosti.“35  

Fatimská vizionárka, sestra Lucia, vo svojej poslednej knihe Výzvy fatimského posolstva 
(2002) nielenže sedemkrát označuje Pannu Máriu z Fatimy titulom Spoluvykupiteľka, ale 
poskytuje aj rozšírené vysvetlenia a obranu tohto titulu a úlohy. Sestra Lucia uzatvára: „Mária 
neponúka iba svojho Syna, ale seba samú s Kristom, pretože Ježiš od nej prijal svoje telo a 
krv; tak sa ponúka v Kristovi a s Kristom Bohu, Spoluvykupiteľka s Kristom, ľudstva“36 ; a 
znova: „... Mária, ktorá bola spojená s Kristom, je Spoluvykupiteľkou ľudského pokolenia.“37  

Piaty svedok, oxfordský anglikánsky teológ John Macquarrie ponúka obzvlášť cenné 
ekumenické svedectvo. Macquarrie, považovaný za najvýznamnejšieho anglikánskeho 
teológa za posledných päťdesiat rokov, obhajuje otvorený teologický a ekumenický dialóg 
o možnom prínose titulu Spoluvykupiteľka: 

                                                            

31 Pápež Ján Pavol II., Homília vo svätyni Panny Márie v Alborade, Guayaquil, Ecuador, 31. januára 1985, 
L’Osservatore Romano, anglické vydanie, 11. marca 1985. 
32 Porov. Druhý vatikánsky koncil, Lumen Gentium, č. 25. 
33 M. MIRAVALLE: Mary Co-redemptrix, Mediatrix, Advocate. Goleta, CA : Queenship Publications, 1993. Úvod 
napísal Luigi Cardinal Ciappi (5. mája 1993), s. IX. 
34 Por. Vox Populi Mariae Mediatrici. Archívy podporných listov kardinálov a biskupov, ktoré boli prijaté a 
poslané Kongregácii pre náuku viery od roku 1993. Hopedale, Ohio, USA. 
35 List Matky Terezy z Kalkaty zo 14. augusta 1993. In: M. MIRAVALLE : With Jesus: The Story of Mary Co-
redemptrix. Goleta, CA : Queenship Publications, 2003, s. 229. 
36 SESTRA LUCIA: Výzvy Fatimského posolstva. Still River, MA : Ravengate Press, 2002, s. 279. 
37 Tamtiež., s. 137. 
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Túto záležitosť nie je možné vyriešiť poukázaním na nebezpečenstvo zveličovania a 
zneužívania alebo odvolaním sa na izolované texty Svätého písma, ako je 1. list Timoteovi 
(2,5), ani na základe meniacich sa prúdov v teológii a spiritualite, ani tým, že nechceme 
povedať nič, čo by mohlo uraziť partnerov v ekumenickom dialógu. Niektorí horliví nadšenci 
možno povýšili Máriu na pozíciu virtuálnej rovnosti s Kristom, ale táto odchýlka nie je 
nevyhnutným dôsledkom faktu, že na výrazoch Prostredníca a Spoluvykupiteľka bude čosi z 
pravdy. Všetci zodpovední teológovia by súhlasili s tým, že Máriina vykupiteľská úloha je 
vedľajšia a pomocná voči ústrednej úlohe Krista. Ak však túto úlohu má, čím jasnejšie jej 
rozumieme, tým lepšie. Je to záležitosť teologického skúmania. A rovnako ako ďalšie 
doktríny týkajúce sa Márie: nejde tu iba o to, čo hovoríme o nej, ale aj o niečo všeobecnejšie, 
čo sa týka Cirkvi ako celku alebo dokonca ľudstva ako celku.38  

Kto by chcel vo svetle týchto pokoncilových svedkov legitimity a dôležitosti titulu 
Spoluvykupiteľka povedať že označiť Pannu Máriu za Spoluvykupiteľku je falošným 
zveličovaním? Kto chce obviniť Jána Pavla II., Matku Terezu, 600 kardinálov a biskupov a 
ostatných z toho, že podporujú doktrinálne nesprávny predvatikánsky titul, alebo konajú v 
rozpore s autentickým ekumenizmom?  

Aj keď v kráse rozmanitosti teologickej terminológie určite môžu existovať rozličné 
preferencie. Rozhodnúť sa iba na základe teologických preferencií, že mariánsky titul, 
založený na Písme, živený cirkevnou tradíciou a predkladaný ako učenie učiteľským úradom 
Cirkvi sa teraz považuje za teologicky nelegitímny, je vec úplne iná a z autentického 
katolíckeho hľadiska neprijateľná. 

Preferencia áno; zákaz nie. Nikto by nemal súdiť tieto osobnosti súčasnej Cirkvi, 
z ktorých je jeden pápež, dvaja kanonizovaní svätí a tretí s otvoreným procesom kanonizácie, 
a považovať ich za doktrinálne neortodoxných, cirkevne zastaraných alebo ekumenicky 
necitlivých. 

Teologické preferencie prichádzajú a odchádzajú a naša súčasná doba je iba malým 
krokom na veľkej historickej ceste vývoja doktríny. Musíme sa ale dôrazne chrániť pred 
akýmikoľvek jemnými alebo dokonca nevedomými formami teologickej chronolatrie, 
klaňaniu sa duchu čias, našej dočasnej a pominuteľnej úlohy v tomto vývoji. Nemôžeme 
zahodiť storočia vnuknutí, modlitieb, úvah a vývoja učenia, ktoré nám zanechali  pápeži a 
biskupi, svätí a stigmatizovaní, duchovní i laici, kontemplatívni a mystici, ale odpovedzme 
Panne Márii Spoluvykupiteľke teologickou pokorou a cirkevnou úctou. S cirkevnou radíciou 
sa nesmieme zahrávať. 

 
Sme ekumenicky necitliví? 
Výzva k ekumenizmu sa v skutočnosti stala hlavným argumentom proti označovaniu 

Panny Márie titulom Spoluvykupiteľka. Je nazývanie Panny Márie ľudskou 
„Spoluvykupiteľkou“ skutkom ekumenickej necitlivosti? 

Učenie pápeža sv. Jána Pavla II. o ekumenizme založené na Koncile je trvalé a je 
potrebné ho presne uplatňovať, pokiaľ nám teraz ide o titul Spoluvykupiteľka. 

Dekrét o ekumenizme nadväzuje na myšlienku, ktorú vyjadril pápež Ján XXIII. pri 
otvorení Koncilu a zaraďuje k prvkom trvalej reformy tiež spôsob, akým sa má učenie 
                                                            

38 J. MACQUARRIE: Mary Co-redemptrix and Disputes Over Justification and Grace : An Anglican View. 
In: Mary Co-redemptrix : Ecumenically Doctrinal Issues Today. Goleta, CA : Queenship Publications, 2002, 
s. 140. 
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predkladať. Nejde v tejto súvislosti o úpravy pokladu viery, zmeny významu dogiem, 
vypúšťanie podstatných slov alebo prispôsobenie pravdy dobovému vkusu, vypustenie 
určitých článkov Kréda pod falošnou zámienkou, že sú už dnes nezrozumiteľné. Jednotu, 
ktorú chce Boh, možno uskutočniť len spoločným prijatím neporušiteľnosti obsahu zjavenej 
viery. V otázke viery je kompromis protikladom Boha, ktorý je pravda. Kto by mohol 
považovať za správne zmierenie, ku ktorému by v tele Krista, ktorý je "cesta, pravda a život" 
(Jn 14,6), došlo za cenu pravdy? Koncilová deklarácia o náboženskej slobode Dignitatis 
humanae považuje hľadanie pravdy "osobitne o Bohu a o jeho cirkvi" a dodržanie jej 
požiadaviek za otázku ľudskej dôstojnosti. "Spoločné súžitie", ktoré by zradilo pravdu, by 
odporovalo prirodzenosti Boha, ktorý ponúka svoje spoločenstvo, a tiež potrebe pravdy, ktorá 
prebýva hlboko v srdci každého človeka.39  

A zdôrazňujeme: 
V súvislosti so skúmaním nezhôd Koncil požaduje jasné predloženie celého učenia. 

Zároveň žiada, aby spôsob a metóda, s akou sa predkladá katolícka viera, neboli nijakým 
spôsobom prekážkou v dialógu s bratmi. Určite je možné vydávať svedectvo o svojej viere a 
vysvetľovať jej učenie správnym, verným a zrozumiteľným spôsobom a súčasne zohľadňovať 
spôsob uvažovania a konkrétnu dejinnú skúsenosť toho druhého. Plné spoločenstvo sa, 
samozrejme, bude musieť uskutočniť prijatím celej pravdy, do ktorej Duch Svätý uvádza 
Kristových učeníkov. Preto je nutné celkom vylúčiť akúkoľvek formu redukcionizmu alebo 
ľahkomyseľné, polovičaté dohody („konkordizmus“).40  

Mariánske spoluvykúpenie je učenie Cirkvi. Spoluvykupiteľka je titul, ktorý túto doktrínu 
vyjadruje. Titul musí pokračovať a tak isto aj doktrína.  

Postupnosť v ekumenickom dialógu je legitímna. To však neplatí pre redukcionizmus. 
Titul Spoluvykupiteľka navyše sám o sebe obsahuje niekoľko kľúčových katolíckych 

doktrín, ktoré hovoria o milosti a slobodnej vôli, o nevyhnutnosti ľudskej spolupráce na spáse, 
hovoria o viere, nádeji a láske, ktoré sú potrebné na vykúpenie, pričom všetky tvoria 
podstatný aspekt pokladu viery.  

Iste, pojmy ako „transsubstancia“ či „pápežská neomylnosť“, v ktorých sa zjavne 
nezhodneme, si vyžadujú viac úsilia v našom dialógu o kresťanskej jednote. Prečo ich teda 
naďalej používame? Pretože vyjadrujú kľúčové katolícke doktríny, ktoré nemožno redukovať 
alebo zradiť. Napríklad dogma o pápežskej neomylnosti si vyžaduje rozsiahle vysvetlenie, čo 
sa týka jej povahy, správneho použitia a obmedzení. Nesnažíme sa však tento pojem potlačiť, 
lebo neexistuje výraz, ktorý by lepšie zachytával vieroučnú pravdu, ktorá je v ňom 
obsiahnutá. To isté platí pre jedinečnú úlohu Panny Márie vo vykúpení a tomu zodpovedajúci 
termín Spoluvykupiteľka. 

Opäť platí, že ak by sme predpokladali, že akákoľvek predstava Panny Márie 
Spoluvykupiteľky znamená vraj porušenie autentického katolíckeho ekumenizmu, znamenalo 
by to obviňovať Jána Pavla II. Veľkého, Matku Terezu a viac ako 600 pokoncilových prelátov 
z ekumenickej necitlivosti? Bola by to pravda? Bolo by to spravodlivé? 

 
Vzor pre Cirkev 

                                                            

39 JÁN PAVOL II.: Encyklika Ut Unum Sint, 25. mája 1995, č. 18. 
40 Tamtiež, č. 36. 
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Je v tomto mariánskom titule pre Boží ľud ukrytá hlbšia hodnota? Čo hovorí Panna Mária 
Spoluykupiteľka Cirkvi dnes?  

Okrem právoplatného slávnostného uznania, ktoré si naša Matka zaslúži za svoju 
jedinečnú ľudskú úlohu s Ježišom, Panna Mária Spoluvykupiteľka pripomína všetkým 
veriacim aj kľúčovú všeobecnú kresťanskú výzvu na spoluprácu na diele vykúpenia, na 
nasledovanie príkladu svätého Pavla v tom, ako „na vlastnom tele dopĺňa to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev (Kol 1,24).“ Šírením evanjelia, podávaním 
svedectva viery našim deťom, nasycovaním hladných, skutkami bratskej láskavosti, 
ponúkaním nášho utrpenia – týmito a mnohými ďalšími spôsobmi má každý kresťan 
povinnosť spolupracovať s Ježišom na vykúpení ostatných. Samotná podstata Cirkvi bola 
ustanovená, aby pokračovala vo vykupiteľskom poslaní Ježiša Krista prostredníctvom 
modlitby a sviatostného života. Svätý Pavol nás volá, aby sme boli „Božími 
spolupracovníkmi“ (1 Kor 3,9). Prečo sme teda prekvapení, keď nás svätý pápež Ján Pavol II. 
pozýva, aby sme boli „spoluvykupiteľmi v Kristovi“?41  

Ak môžu kresťanské manželské páry spolupracovať so Stvoriteľom pri plodení detí a 
biskupi a kňazi môžu spoluposväcovať s Posvätiteľom pri vysluhovaní sviatostí, potom môže 
Boží ľud nepochybne spoluvykúpiť s Vykupiteľom svojou spoluúčasťou na spásonosnej 
práci Pána Ježiša. 

Každá pravda o Panne Márii Cirkev obohacuje a jej jedinečná úloha ľudskej 
Spoluvykupiteľky nám pripomína kresťanskú povinnosť spolupracovať s Vykupiteľom na 
prebiehajúcom diele ľudského vykúpenia v súčasnom svete, ktorý tak veľmi potrebuje 
kresťanskú evanjelizáciu. 

Niekto môže namietať, že pojem „vykúpenie“ by sa mal vyhradiť iba pre Ježišov božský 
čin. To by však logicky poprelo ďalšie základné katolícke učenie a poslanie: slobodne a 
aktívne sa zúčastňovať na živote a spásonosnom poslaní Ježiša Krista. Keď sa podriadená 
bytosť, človek, podieľa na kvalite alebo dokonalosti nadradenej bytosti – Boha, táto účasť 
neuberá nič a ani nesúťaží s dokonalosťou Božou. Ak sa teda ľudská bytosť spolupodieľa na 
diele Ježiša, božského Vykupiteľa, neuberá tým nič ani nesúťaží s Ježišovým 
sprostredkovaním (porov. 1 Tim 2,5), ale skôr prejavuje jeho slávu.42 . Koncil o jedinečnej 
účasti Panny Márie na sprostredkovaní Krista učí: „Máriino materské poslanie voči ľuďom 
však nijako nezatieňuje ani neumenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho 
moc.“43 To platí aj o všetkých Kristových verných, ktorí sú povolaní k účasti na jeho veľkom 
diele vykúpenia. 

Sám Pán, prozreteľne odjakživa, zamýšľal umožniť slobodnú ľudskú účasť ako 
neoddeliteľnú súčasť svojho Božského diela vykúpenia. Toto je súčasťou základnej katolíckej 
náuky a je zakotvené v pojmoch Spoluvykupiteľky a Spoluvykupiteľa. 

Pápež Benedikt XVI. ponúka mimoriadny príklad univerzálnej výzvy ku kresťanskému 
spoluvykúpeniu, do ktorého vložil presne ten istý princíp ľudskej účasti a analógie do 
povolania chorých zhromaždených vo svätyni vo Fatime, aby sa stali „vykupiteľmi vo 
Vykupiteľovi“, a tým ponúkli „spoluprácu na vykúpení celého sveta“. 

                                                            

41 Napr. JÁN PAVOL II.: Príhovor k personálu nemocnice Fatebenefratelli. In: L’Osservatore Romano, 5. apríla 
1981. 
42 Porov. Lumen Gentium, č. 60-62. 
43 Lumen Gentium, č. 60. 
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Drahí chorí priatelia, prijmite Ježišovo volanie, ktorý medzi vami čoskoro prejde v 
Najsvätejšej sviatosti a zverte mu každý váš neúspech a bolesť, aby ste sa stali – podľa jeho 
plánu – prostredníkmi vykúpenia pre celý svet. Budete vykupiteľmi s Vykupiteľom, tak ako 
ste synmi v Synovi. Pri kríži ... stojí Matka Ježiša, naša Matka.44  

Použitie rovnakého koreňa v slove vykúpenie odkazujúc na Máriu ako na 
Spoluvykupiteľku a na každého člena Cirkvi ako na „spoluvykupiteľa v Kristovi“ poskytuje 
základné teologické a etymologické spojenie v rámci správneho katolíckeho použitia analógie 
toho, ako sa ľudia ako členovia Cirkvi musia dôverne podieľať na najväčšom víťazstve 
božského Vykupiteľa. 

Kresťanská hodnota ľudského utrpenia je navyše vlastná pojmu Spoluvykupiteľka. 
Nemali by sme práve teraz, vo svetle globálneho a mnohotvárneho ľudského utrpenia, ktoré 
prežívame, vrátane pandémie Covidu a jej tragických globálnych dôsledkov, zdôrazňovať 
transcendentnú hodnotu utrpenia, vyjadrenú v tomto titule a v najúčinnejšom príklade 
ľudského utrpenia spojeného s Kristom našou Matkou Spoluvykupiteľkou? 

Napokon, nemali by sme v rámci nášho súčasného úsilia o hlbšie ocenenie úlohy žien v 
Cirkvi zdôrazňovať skutočnosť, že to nebol pápež, biskup, kňaz ba ani muž, ale žena, ktorú si 
Otec vyvolil, aby sa pripojila k svojmu vtelenému Synovi, ako žiadne iné stvorenie, pri 
vykúpení ľudskej rodiny? 

Mariánske tituly ako titul Panna Mária Spoluvykupiteľka, ktoré sú hlboko zasadené do 
prameňov Božieho zjavenia, nikdy nezaniknú. Práve naopak, Duch Svätý, božský ženích 
Panny Márie, v rámci svojho obdivuhodného vývoja učenia čoraz viac odhaľuje túto 
nadčasovú pravdu, jej vnútornú krásu a večnú hĺbku. Panna Mária Spoluvykupiteľka bude 
navždy poukazovať na vykupiteľské víťazstvo Pána Ježiša svojho Syna, a na pretrvávajúcu 
naliehavú požiadavku, aby Boží ľud spolupracoval na Ježišovom spásonosnom poslaní, najmä 
v našej súčasnej kritickej hodine ľudských dejín.  

 
Nepoškvrnená Matka Cirkvi, Panna Mária Spoluvykupiteľka, oroduj za nás! 
 
 
 

* Mark Miravalle, STD, profesor Mariológie sv. Jána Pavla II., Františkánska univerzita 
v Steubenville, Ohio, USA 
 
** Robert Fastiggi, PhD., profesor dogmatickej teológie, Veľký seminár Božského srdca 
v Detroite, Michigan, USA 

                                                            

44 Pápež BENEDIKT XVI.: Pozdrav chorým : Je možné prekonať pocit z nezmyselnosti utrpenia. Fatima : Svätyňa 
Fatimskej Panny Márie, 13. mája 2010. 


