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"Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia"
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Komisia pre vedu, vzdelanie a univerzity
DOKUMENTY PÁPEŽOV

Orientácia katolíckej verejnosti o otázkach homeopatie
DOKUMENTY VATIKÁNSKYCH ÚRADOV

V súvislosti s viacerými otázkami adresovanými na Konferenciu biskupov Slovenska ohľadom homeopatie
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL

(v súvislosti s vierou a morálkou) Komisia KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity pozvala viacerých
odborníkov z oblasti medicíny na stretnutie so zástupcami Slovenskej homeopatickej spoločnosti, ktoré sa
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konalo 25.6.1996 na Sekretariáte KBS v Bratislave. Na základe tejto konzultácie vydáva Komisia KBS pre
VVKU vyhlásenie chápané ako informácia pre katolícku verejnosť. Členovia KBS text tohto vyhlásenia
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odsúhlasili dňa 5. júla 1996 v Nitre.

"Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene
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viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská. Pokiaľ ide o morálne stanovisko, vyžaduje
sa od zástancov homeopatie odborná spôsobilosť (homeopatiu nemôžu vykonávať laickí
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pracovníci).
V morálnej rovine sa prízvukuje to, čo hovorí konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes,
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36: „Lebo všetky veci práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné
zákony a svoj poriadok: toto musí človek rešpektovať tým, že uznáva príslušné metódy jednotlivých
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náuk a technických odborov. Preto metodický výskum vo všetkých disciplínach, ak sa koná naozaj
vedeckým spôsobom a v zhode s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane do skutočného rozporu
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s vierou, keďže časné skutočnosti i danosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu".
V tejto súvislosti S1ovenská homeopatická spo1očnosť prehlásila, že sú jej cudzie akékoľvek
magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty typu New Age, vrátane reinkarnácie a
gnostických bludov.
Kľúčovou osobnosťou pre človeka z hľadiska jeho zdravia je lekár s príslušnou odbornou
kvalifikáciou, ktorý podľa svojich poznatkov, skúseností a svedomia rozhodne, čo je pre chorého
najlepšie.
ďalšie riešenie problematiky v otázkach homeopatie sa môže odohrávať na pôde odborných fór po
zhodnotení výsledkov experimentálnych prác a vedeckých publikácii."

Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup
Predseda Komisie KBS pre VVKU

V Nitre 5. júla 1996
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