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Ecclesia napomáha k vytváraniu komunity
foto: Archív text: Radoslav Herda

Na otázky ohľadom prítomnosti a budúcnosti odpovedal
výkonný sekretár KBS Anton
Ziolkovský
◆ Pán sekretár, poviete nám
akým spôsobom je prítomný
Boh v projekte Ecclesia, viete
ho tam rozlíšiť?
Projekt nie je len o technickom
riešení. Je o tom, ako pomôcť
konkrétnym ľuďom riešiť konkrétne situácie. V konečnom
dôsledku získajú to, čo nazývame sviatosti, a tam je prítomný
Boh. Pomáhame ľuďom, aby sa
dostali k tomu, čo je Božie.
◆ Moderná doba prináša
moderné formy komunikácie. Ako ich Cirkev využíva?
Keďže cirkev žije vo svete, samozrejme, že sa snaží využívať
všetky veci, ktoré tu sú, a sú
dobré. Slúžia, a môžu nám
zlepšiť každodenný život. Tento projekt je o komunikácii.
Nové prostriedky chceme využívať preto, aby sme uľahčili
komunikáciu v Cirkvi.
◆ Ecclesia predstavuje v istom zmysle veľ kú príležitosť
pre Cirkev. Nestáva sa každý
deň, že sa niečo také objaví.
Je to tak?
Projekt je príležitosťou z viacerých dôvodov. Prezentuje
Cirkev ako inštitúciu, ktorá
nezostala kdesi v minulosti,

ale sa usiluje byť modernou, to
je efekt smerom von. Smerom
dovnútra, aj keď používame
technické prostriedky, nepoužívame ich preto, aby sme
sa zbavili bezprostrednej komunikácie s ľuďmi, ale práve
naopak. Chceme ju zachovať,
s bonusom - sprístupnením
dokumentov. A takto dávať
ľuďom najavo, že im chceme
slúžiť.
◆ Čo dobré robí Ecclesia
so vzťahmi medzi veriacimi
a Cirkvou?
Vidím to v dvoch rovinách.
Šetríme človeku jeho čas, peniaze, lebo veriaci nemusí cestovať za dokumentom kdesi
ďaleko. Druhá rovina je, že sa
sieťujú jednotlivé farnosti, biskupstvá a získavajú úplne iné
možnosti komunikácie ako
doposiaľ.
◆ Niektoré veci sa na projekte dosiahli, iné prirodzene
ešte čakajú, lebo tento projekt je živý. Ktoré sú to?
Začal sa úspešne používať dokument krstný list. Podarilo sa,
že do projektu sa zapojilo už
niekoľko diecéz, ďalšie majú
záujem. To, čo nás čaká, je postupné zavedenie aj iných dokumentov, napríklad žiadosti
o dišpenz a sprostredkovanie
výmeny dokumentov vo vnútri
Cirkvi. Je to jedna veľká oblasť,
ktorá nie je ešte objavená.

◆ Zahŕňa projekt aj overovanie významných listín a dokumentov?
Cirkev mala tradíciu, že v nej
existovali vždy tzv. hodnoverné miesta, kde sa ukladali
alebo overovali dôležité listiny.
My sa týmto projektom vraciame k overovaniu listín, znova robíme z kontaktných miest
– farností miesta, kde môžeme
vydať dokumenty, ktoré sú autentické.
◆ Ecclesia má širší potenciál ako sa na prvý pohľad zdá.
V určitom zmysle tým, že prepája ľudí, buduje komunitu.

www.ecclesia.sk

Vďaka tomu, že Ecclesia existuje, napomáha k vytvoreniu
komunity. Ľudia prichádzajú na kontaktné miesta, lebo
majú záujem o sviatosti. Pri
vysluhovaní prepájame materskú farnosť a kontaktné miesto,
aby bol človek do spoločenstva
začlenený, a viac sa v ňom
ukotvil. Dokument je len nástrojom. Nám ide o to, aby
mal človek prístup k vyššiemu
duchovnému dobru. K tomu,
čo dáva Boh, aby mohol prijať
sviatosti. To je zmysel celého
projektu. Každý, kto v tej reťazi
je, sa podieľa na sprostredkovaní duchovného dobra iným.
To je podľa mňa najcennejšie.

Anketa po spustení projektu Ecclesia
foto: archív text: Tatiana Juríková

Nová etapa rozvoja

◆ Ako vnímate projekt
Ecclesia? Oslovujú vás online technológie? Dokáže
projekt podporiť jednotu
cirkvi na Slovensku? Čo prináša Ecclesia do fungovania
cirkvi?

Projekt Ecclesia sa dostal do novej etapy svojho
rozvoja. Koncom mája sa
infraštruktúra sťahovala do
nového dátového centra
(DC), čo prinieslo užívateľom veľa nových výhod.
Najvýznamnejšou zmenou
je 10-násobné zvýšenie
rýchlosti pripojenia.

ThLic. Milan Čaniga,
dekan dekanátu Šaštín
Myslím si, že on-line technológie v mentalite ich používateľov podporujú vnímanie
otvorenosti Cirkvi, rýchlosť
prenosu informácii prehlbuje
bezprostrednosť.Tento priestor
a používatelia sú pre Cirkev
zároveň výzvou v napĺňaní
svojho najzákladnejšieho poslania, evanjelizácie, komunikácie a otvorenosti pre službu.
Mne Ecclesia zjednodušila
spôsob komunikácie s ABÚ
na Tribunáli a so sudcami, s
ktorými si môžeme mailovou
poštou vymieňať informácie
v súdnych kauzách. Posielané
informácie sú zabezpečené,
čo nám zjednodušuje i časovo urýchľuje vykonávať túto
službu pre dobro ľudí, ktorí o
túto pomoc a službu žiadajú
vo svojich manželstvách. Vnímam aj veľkú výhodu elektronického prepojenia. Teda aj
zjednotenia sa Cirkvi a farností na poli matrík a prenosu potrebných informácii k príprave
a vysluhovaniu sviatostí. Hoci
nie som v týchto technológiách veľmi zdatný, javia sa mi
v dnešnej dobe ako potrebné
a prirodzené.
ThDr. Stanislav Stohl, PhD.,
dekan dekanátu Senec
Dúfam, že budeme menej preháňať veriacich po farách pre
krstné listy a podobné potvrdenia. Jasné, nemusím chodiť
do banky. Budeme môcť lepšie
komunikovať, my farári medzi

100 MB/s
Nová rýchlosť pripojenia
systému po presťahovaní
je 100 MB/s.

99,99 %
Po presťahovaní systému
do DC sa zvýšila dostupnosť služieb až na úroveň
99,99 %.
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sebou. Treba byť zhovievavý
k starším kňazom, a nenútiť
ich do toho. Cirkev vždy musí
využívať všetky prostriedky k
lepšiemu ohlasovaniu evanjelia.
Dušan Lukáč,
dekan, farár Gelnica
Projekt Ecclesia môže posilniť
vnímanie cirkvi na Slovensku
najmä v tom, že sa vie prispôsobiť dobe, komunikovať
s okolím. A že sa neuzatvára
zo strachu pred okolitým svetom. Zavedenie projektu ma
núti k systematickejšej a pravidelnejšej komunikácii v úra-

de. Mám ale aj trocha stresu z
pocitu, že všetko treba urobiť
hneď, lebo niekto na to teraz
čaká. Čo sa týka jednoty, môže
ľuďom, ktorí sú prispôsobivejší
na nové veci sveta, napomôcť
vnímaniu
spolupatričnosti.
Ale treba pripustiť, že jednota cirkvi závisí od iných skutočností. On-line technológie
patria do cirkvi tak samozrejme, ako to, že cirkev žije vo
svete. Moderné technológie
prinášajú do cirkvi to, čo všade
inde vo svete - rýchlu a zrozumiteľnú komunikáciu, prístup
k produktom a informáciám,
ale aj riziko odvedenia od reality.
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Od 28. mája 2013 pribudli
do systému dve nové agendy: oznámenie o prijatí
prvého svätého prijímania
a oznámenie o prijatí sviatosti birmovania.

Vydáva:
Konferencia biskupov
Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
kontakt:
info@ecclesia.sk
www.ecclesia.sk

