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Abstrakt: Dimensionen der Komunikation im Priesterberuf 
Grundlegende soziale Interaktion findet in den priesterlichen Berufungen zwischen den 
Priestern und Gläubigen. Das Niveau und die Qualität der Interaktion hängen von der 
Kommunikation zwischen ihnen ab. Heute jedoch trifft man häufig auf Kommunikation 
zwischen Priester und Gläubigen, die nicht ausreichend ist, die unvollständig ist und wir 
können über eine ineffektive Kommunikation sprechen; nicht von Seite des Priesters, 
sondern in den meisten Fällen seitens des Gläubigen. Aus diesem Grund wollen wir auf 
verschiedenen Besonderheiten der Kommunikation hinweisen. Das Ziel der 
Veröffentlichung ist die Beschränkung der Kompetenz des Priesters in Rahmen der 
Kommunikation und Unterstützung des Gläubigen wo hingewiesen wird auf Privileg des 
Hörens in der priesterlichen Berufung. Wir wollen auch einige Merkmale der guten 
Kommunikation zwischen dem Priester und der Gläubigen hervorzuheben, in denen sich 
viele Analogien mit der Kommunikation im Alltag finden. 
 
Kľúčové slová:  kňaz, veriaci, neverbalita, verbalita, efektívna komunikácia, počúvanie, 
kompetencie 

 

 

Úvod 

Komunikácia a jej techniky sú jednou z veľmi dôležitých dimenzií interpersonálnych vzťahov. 

Úspešnosť komunikácie kňaza, nespočíva len v odborných vedomostiach, praktických skúsenostiach, 

ale aj v komunikačných zručnostiach a empatickom prístupe. Komunikácia  kňaza býva ovplyvnená na 

jednej strane ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu a na druhej strane prostredím, v ktorom sa 

nachádza. V odbornej literatúre je pôsobenie prostredia na človeka označované za sociálnu interakciu, 

a vnímanie, napr. veriaceho, je nazývané sociálnou percepciou; tieto medzi sebou interferujú, nedajú 

sa od seba oddeliť, pretože sú vzájomne späté. Pôsobenie týchto zložiek tvorí podstatu komunikácie. 

Správnym prístupom, znalosťou a využívaním rôznych typov komunikácie má  kňaz možnosť získať 

dôveru veriaceho, následné otvorenie sa veriaceho, ktoré prináša efektívnu obojstrannú komunikáciu.  

Slovo „komunikácia" pochádza z latinského slova comunico, comunicare, ktorého význam je 

robiť niečo spoločným, radiť sa, rokovať zhovárať sa, zverovať sa niekomu s niečím, spoločne sa 

radiť, niečo deliť.1  

                                                           
1 ŠKVARENINOVÁ, O. Rečová komunikácia, s 18.  
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Komunikácia je procesom dorozumievania sa; spolupodieľanie sa s niekým na niečom, 

vzájomné zdieľanie niečoho, robenie niečoho spoločným, niečo si navzájom oznamovať, otvárať 

vnútro jeden druhému. Komunikovať teda znamená s niekým sa z niečoho pekného tešiť, druhému 

niečo odovzdávať, doručovať, prepožičiavať, dávať a prijímať, t.j. navzájom si odovzdávať. 

Komunikácia reguluje úroveň vzťahov medzi kňazom a veriacim a zároveň je podmienkou 

každého sociálneho systému. Je to komplexná a náročná zručnosť, ktorá si vyžaduje zvládnutie 

viacerých podmienok. Komunikácia je efektívna, ak podporuje výmenu informácií, myšlienok medzi 

kňazom a veriacim tak, aby boli obidve strany spokojné a porozumeli komunikovanému. 

Jednou z techník komunikácie kňaza môže byť nedirektívne správanie sa pri rozhovore. Veľmi 

často záleží dobrý výsledok rozhovoru na tom, do akej miery sa podarilo umožniť veriacemu 

v rozhovore podrobne vyjadriť svoje myšlienky, emócie a želania. Nedirektívne vedenie rozhovoru 

kňazom dáva veriacemu možnosť rozhovor spoluutvárať. Kňaz týmto prístupom môže získať veľmi 

cenné informácie, ktoré môžu odhaliť neviditeľné problémy veriaceho a cez empatiu dokáže lepšie 

pochopiť a riešiť problém. 

 

1. Význam jednotlivých prejavov neverbálnej komunikácie 

Neverbálna komunikácia je historicky staršia, než slovný prejav. Neverbálne prostriedky 

komunikácie majú význam pri vyjadrovaní postojov, nálad, aktuálneho prežívania, oznamovaní 

emócii, vytváraní dojmu, etc. Neverbálna komunikácia je komunikácia prostredníctvom „reči tela". 

Existuje veľa informácií, ktorých obsah nie je viazaný na slovo. Je dôležité vnímať a poznať význam 

jednotlivých prejavov neverbálnej komunikácie.  

Medzi najhlavnejšie prejavy neverbálnej komunikácie patria: proxemika, teritorialita, mimika, 

pohľady, gestika, haptika, posturika, kinezika.2 

Domnievame sa, že proxemika v rámci kňazského povolania, čo je poznanie mier jednotlivých 

zón, teda fyzickej vzdialenosti kňaza od veriaceho, je dôležitým faktorom efektívnej komunikácie. 

V rámci proxemiky rozlišujeme štyri proxemické zóny: intímna, osobná, sociálna a verejná.  Každý 

z nás má inú mieru svojej osobnej zóny. Kňaz by mal podľa reakcie veriaceho zistiť, do akej miery sa 

k nemu môže priblížiť, aby nezasahoval veriacemu do jeho osobnej zóny pretože to môže vyvolať 

negatívne reakcie veriaceho, akou je, napr. nervozita, ustupovanie a uzavretie sa. 

Teritorialita je špecifikácia priestoru vlastnej osobnej zóny, ktorá sa chápe ako pomyselný 

kruh, ktorý ohraničuje priestor okolo veriaceho. Do tejto zóny sa neodporúča vstupovať, pretože 

veriaci sa môže cítiť až ohrozený. Stáva sa to najmä u starších veriacich, ktorí si v kostole vymedzia 

                                                           
2 KRISTOVÁ, J. Komunikácia v ošetrovateľstve, s 32. 
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presne lavicu, miesto, kde pravidelne sedávajú na službách Božích a považujú to za svoje vlastné 

miesto. Hnevajú sa, ak im niekto v kostole obsadí ich teritórium. 

  Mimika je komunikácia prostredníctvom svalov na tvári. Pohľady sú mimickou podstatou 

neverbálnej komunikácie. Oči, ako prijímač prichádzajúcej informácie a zároveň vysielač neverbálnej 

informácie, prezrádzajú súhlas alebo nesúhlas veriaceho či kňaza s vyslanou alebo prijatou 

informáciou. Hovoríme, že oči sú oknom do duše, ale zároveň sú prirodzenou súčasťou neverbálnej 

komunikácie. 

Gestika je súčasťou kineziky, ktorá sa zaoberá pohybmi rúk, nôh, častí tela, prípadne celého 

tela. Veľakrát za kňaza alebo veriaceho hovoria ich pocity, gestá, z ktorých sa neverbálne dajú odčítať 

ich postoje, nálada, ale aj prežívanie. 

Haptika je komunikácia pomocou dotykov a takisto je to dôležitá sociálna zručnosť, ktorú by 

kňaz mal v rámci svojej profesie využívať. Haptika v kňazskom povolaní môže dodávať veriacemu 

istotu, povzbudenie, ale pokiaľ kňaz zle odhadne pripravenosť veriaceho na jeho dotyk, môže sa stať, 

že veriaci sa odtiahne, a dotyk rukou odmietne. 

Posturika je reč fyzických postojov, držania tela a polohových konfigurácií.3  Posturika 

kňazovi prezrádza, či má veriaci strach, alebo je s danou situáciou vyrovnaný.  Posturické  polohy 

možno označiť ako otvorenú, polouzavretú, uzavretú polohu. Podľa jednotlivých polôh tela môže kňaz 

identifikovať pripravenosť veriaceho na komunikáciu. Otvorená poloha napovedá, že veriaci je 

pripravený na komunikáciu, teda prijímať informácie od kňaza. O otvorenosti hovorí  otvorená poloha 

nôh a keď sú ruky voľne spustené pri tele. Polouzavretá poloha znamená, že veriaci nie je úplne 

otvorený pre komunikáciu. Pre túto polohu sú charakteristické buď nohy skrížené alebo ruky4.  

Keď sa veriaci presvedčí, že mu nehrozí nebezpečenstvo, začne svoju polohu meniť smerom 

k otvorenejším polohám. Pre uzavretú polohu sú typické súčasne skrížené ruky a nohy. Telo je 

v napätí, pripravené k reakcii na akýkoľvek podnet. Takto sa veriaci správa vtedy, keď je v situácii, 

ktorú nepozná, keď je v obrane a nemá chuť sa otvoriť a komunikovať, alebo nie je vytvorená dôvera 

medzi ním a kňazom. 

 

2.  Výmena informácií v rámci verbálnej komunikácie 

Pod verbálnou komunikáciou rozumieme výmenu informácií, ich odovzdávanie a prijímanie 

prostredníctvom slov v priamom alebo nepriamom kontakte. Používanie slov je u každého jedinca 

individuálne. Verbálnu komunikáciu si ľudia zväčša uvedomujú viac ako neverbálnu, pretože 

                                                           
3 KRISTOVÁ, J. Komunikácia v ošetrovateľstve, s 34.  

4 KNEZOVIĆ, R. - RALBOVSKÁ, R.: Komunkace pro pomáhajíci profese, s. 31.  
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komunikujú vedome, prostredníctvom slov. Kňaz je ten, ktorý by mal vedieť uplatniť príslovie, ktoré 

vystihuje efektívnu komunikáciu a to: „Ako zlaté jablká na strieborných dielach je slovo povedané 

v pravý čas.“5  

K dôležitým faktorom, ktoré ovplyvňujú výber a používanie slov môžeme zaradiť, napr. 

vzdelanie, kultúru, spoločenské a ekonomické postavenie, vek a pod6.  Stále síce platí, že  „kultúra 

vplýva na formovanie a rozvoj osobnosti predovšetkým procesom socializácie.., avšak aj osoba svojim 

konaním spolu s inými osobami vplýva na vytváranie a rozvoj kultúry“7, avšak v minulosti sa slovom 

kultúra označovali predovšetkým duchovné hodnoty spoločnosti, avšak dnes sa myslí na celkový 

spôsob života.8 Uvedené pojmy v kontexte vývoja ľudstva a dejín menia svoju náplň a rozsah. 

Mnohí veriaci pracujú v oblastiach neustálej interakcie s inými ľuďmi, napr. v masmédiách, 

a preto sú na dialóg s kňazom inak pripravení než tí, ktorí síce pracujú v kolektíve, ale individuálne, 

napr. v archíve, pri stroji, na poli.9  

V oblasti akademického poznávania reči tela je najvplyvnejším dielom kniha Charlesa 

Darwina Výrazy emócií u človeka a zvieraťa publikovaná v roku 1872. Dala základ modernému 

skúmaniu výrazov tváre a reči tela a mnohé Darwinove myšlienky a pozorovania overili vedci na 

celom svete.  Americký psychológ  a priekopník výskumu v oblasti reči tela Albert Mehrabian v 50.-

tych rokoch 20. storočia definoval, že pri prenose správy vysielateľom vníma prijímateľ jej účinok v 

7% v podobe slov, hlas a intonáciu zo 38%,  a neverbálne prejavy na 55%.10   

 

Obr. 1 Pozornosť v komunikácii 

 

Zdroj: Rétorika a komunikace11 

                                                           
5 Príslovia 25:11 

6 GABURA, J. - GABURA, P. Sociálna komunikácia, s. 56. 

7 ĐURČIK, Igor. Protestanti na području srpske kulture i nacije, s. 98. 

8 ĐURČIK, Igor. Protestanti na području srpske kulture i nacije, s. 92. 

9 ĐURČIK, Igor. Protestanti na području srpske kulture i nacije, s. 107. 

10 PEASE, A. - PEASE, B. Veľká kniha reči tela,  s. 20-21. 

11 ALLHOFF, Dieter W.  - ALLHOFF, Waltraud. Rétorika a komunikace, s 76. 
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Jednoduchosť komunikácie kňaza by mala byť v tom, že zložité myšlienky prezentuje 

veriacemu jednoduchým spôsobom, keď používa bežný a pochopiteľný slovník, ktorý je stručný 

a ucelený. 

Zreteľnosť v komunikácii využíva kňaz vyjadrením presného významu toho, čo chce 

odkomunikovať. Dôraz kladie na pomaly hovorený text s jasnou výslovnosťou slov. Nepoužíva 

odborný slovník, dodržiava pauzy v reči, vyhýba sa dlhým nezrozumiteľným vetám, pretože by mu 

nemusel veriaci porozumieť. 

Načasovanosť je v komunikácii dôležitá z hľadiska vypočutia informácie, nezávisle od 

zreteľnosti, jednoduchosti a podania slov. Kňaz by mal podávať informáciu tak, aby súvisela so 

záujmami veriaceho a bola ním akceptovaná. Ak má veriaci problém, tak by mal byť pripravený prijať 

od kňaza poučenia, prípadne jeho pomocnú ruku v rámci riešenia jeho problému.  

Dôveryhodnosť kňaza je najdôležitejšou podmienkou efektívnej komunikácie. Z komunikácie 

kňaza musí človek cítiť istotu a dôveru. Technika spätnej väzby, čiže overovania si pochopenia 

komunikovaného, podporuje dôveryhodnosť a istotu. Pocit istoty kňaz vyvoláva práve tichšie 

a láskavejšie hovoreným slovom, ale aj činmi, ktoré sú nápomocné pri riešení problému veriaceho. 

Kňaz by mal vedieť kedy je: „... čas mlčať i čas hovoriť.“12 

V celej Biblii sú krotkosť a tichosť kladené na najvyššie priečky prejavu múdrosti, ktorá 

pochádza od Boha. Ježiš Kristus zvykol kombinovať techniku hovorenia a mlčania, takže sa dá 

povedať, že učil rovnako slovami, ako aj bez nich tak, že niektorým na ich otázky neodpovedal, ale sa 

odmlčal.13 Apoštolskí a cirkevní otcovia sa už v dávnej minulosti venovali problematike pastoračnej 

starostlivosti a komunikácie zistili, že hlboká komunikácia je možná práve cestou mlčania: „Ten, kto 

skutočne počul Ježišovo slovo môže rovnako počúvať Jeho ticho, takže sa môže stať dokonalým a 

konať prostredníctvom toho, čo povie, a byť rovnako známym prostredníctvom toho, čo nepovie.“14 

Tento poznatok je veľmi dôležitý v starostlivosti o umierajúceho, avšak je všeobecne platný a 

úspešný.  

Negatívne slová sa mnohokrát môžu zdať nevinné, ale ich sila môže byť až zničujúca 

a narúšajúca homeostázu človeka.  

Prispôsobivosť v komunikácii kňaza znamená, že podávané obsahy správ je potrebné meniť 

podľa toho, ako na ne veriaci reaguje. Vyžaduje si to vnímavý a citlivý prístup kňaza, ktorý sa musí 

                                                           
12 Kazateľ 3:7 

13 ODEN, Thomas C. Classical Pastoral Care, s. 141 – 142. 

14 The Epistle of Ignatius to the Ephesians. Chapter 15. [online]. 
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adaptovať na dané podmienky v rámci komunikácie. Mohlo by sa povedať, že správy sa majú 

veriacemu podávať sendvičovým spôsobom, a to jednu pozitívnu – jednu negatívnu, atď. Sendvičový 

alebo striedavý spôsob podávania správ či informácií napomáha veriacemu zvládať negatívne obsahy 

komunikovaného.  

Obojstrannosť v komunikácii dáva priestor pre obojstrannú výmenu rolí medzi kňazom 

a veriacim. To znamená, že počas dialógu by sa mala meniť rola hovoriaceho a počúvajúceho. 

Obojstrannosť však neznamená porozumenie, a preto je potrebné komunikované verifikovať. 

 Kvalita komunikácie kňaza  je závislá od vzťahu k veriacemu a postoja k danej situácii. Veľmi 

dôležité je, aby kňaz dbal na hutnosť informácie a zrozumiteľnosť, pretože podmienkou výrazného 

stúpania pozornosti veriaceho sa javí vtedy, keď je obsah informácie efektívne odkomunikovaný. 

Podnety v komunikovanom, ktoré kňaz dáva veriacemu, vymedzujú tzv. horizont očakávania 

veriaceho a tým určujú jeho selektívne vnímanie. O selektívnom vnímaní veriaceho hovoríme vtedy, 

ak si z komunikovaného vyberie len tú časť, ktorá mu vyhovuje, a ostatok odkomunikovaného akoby 

ignoroval. Takéto chyby selektívneho vnímania môžu priniesť mnoho nedorozumení do komunikácie 

medzi kňazom a veriacim, a preto je  nevyhnutné sa ich vyvarovať. 

 

3.   Výsada aktívneho počúvania v kňazskom povolaní 

V pastoračnom rozhovore kňaza s veriacim platí opak toho, čo sa deje počas kázne – teraz 

rozpráva veriaci, a kňaz počúva. Z aspektu akceptácie a empatie k veriacemu kňazom je počúvanie 

omnoho dôležitejšie, než rozprávanie. Nájsť si čas na človeka, ktorý potrebuje dostať zo seba ťarchu 

osobných problémov a ťažkostí, podeliť sa o ňu s človekom, ktorému dôveruje, znamená v mnohých 

prípadoch to, čo praktické podanie pomocnej ruky pri konkrétnom materiálnom diele.  V prípade 

komunikácie so staršími ľuďmi, ktorí už žijú svetom svojho detstva, mladosti a vôbec minulosti, napr. 

v domovoch dôchodcov, si počúvanie rovnakého životného príbehu na každom stretnutí vyžaduje od 

kňaza mimoriadnu empatiu, sebadisciplínu a trpezlivosť. Jeho záujem však nesmie byť predstieraný, 

pretože to rozprávajúci okamžite spozná, prestane kňazovi dôverovať a uzavrie sa. Životná múdrosť 

starých ľudí má silu obohatiť kňazov vnútorný svet, ovplyvniť jeho postoje a prípadne viesť k  

prehodnoteniu názorov; je však potrebné, aby sa tejto možnosti otvoril a prijal túto životnú múdrosť 

ako Boží dar. Ten istý príbeh, povedaný triviálnym slovníkom znamená pre aktívne počúvajúceho 

kňaza vždy nové a nepoznané rozmery vo vnímaní života, jeho priorít a hodnôt.  

Tiché počúvanie kňazom pôsobí v hovoriacom sebaodhaľovanie a možnosť vidieť sa akoby 

v zrkadle; problémy sa začnú javiť v novej perspektíve a hovoriaci nejedenkrát dospeje sám  k riešeniu 

ťaživej situácie práve počas svojho zdôverovania sa. Dalo by sa povedať, že medzi veriacim a kňazom 

dochádza „k topeniu sa ľadov“- k sebaotvoreniu veriaceho, ktoré odkrýva jeho problémy a napomáha 
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lepšej orientácii kňaza v situácii. Kňaz by mal byť sústredený a pokojný, pretože jeho prípadný 

vnútorný nepokoj ovplyvní celé stretnutie. Olsen hovorí v tejto súvislosti o Ježišovom pokyne, ako sa 

modliť - vojsť do svojej izby, zavrieť dvere a modliť sa v Otcovi v skrytosti (Mt 6:5-8): „Duchovný 

poradca musí predovšetkým vedieť byť v tichosti, mlčať pred Bohom.“15  

 

4. Empatia, kongruencia a akceptácia 

Už v roku 1957 vymedzil Carl Rogers určité charakteristiky, ktoré musí mať osobnosť 

psychoterapeuta mať. Na základe jeho analýz dospeli Truax, Ch. a Carkhuff, R. k formulácii 

esenciálnej triády kvalít pre efektívne poradenstvo: 

 

1. Autentickosť – osobná konzistentnosť a transparentnosť poradcu. 

2. Bezpodmienečná pozitívna odozva – vyrovnanie sa s vlastnými a recipientovými citmi 

a myšlienkami, ako aj zodpovedajúca verbálna, ale najmä non a paraverbálna reakcia prijatia. 

3. Správna empatia – pochopenie utrpenia, ktoré je najreálnejšie vtedy, keď sám poradca prešiel 

utrpením vo vlastnom živote.16 

4.1 Empatia 

Za empatiu považujeme schopnosť kňaza v interakcii s klientom prežívať svet klientovým 

spôsobom prežívania a to až do takej miery, ako keby toto prežívanie vznikalo v samotnom kňazovi 

Rogers, C. R. (1959).17 

Zadefinovanie pojmu empatie dáva, s odkazom na mieru tejto schopnosti, tušiť možné úrovne 

empatie: 

0. úroveň - kňaz nevykazuje kňaz žiadne porozumenie prežívania veriaceho; 

1. úroveň – kňaz vykazuje iba parciálne porozumenie tých aspektov prežívania, ktoré sú u 

veriaceho na povrchu jeho prežívania; teda to, čo vidíme; 

2. úroveň - kňaz vykazuje presné porozumenie prežívania veriaceho. Táto úroveň sa niekedy 

nazýva presná empatia; 

                                                           
15 OLSEN, Peder. Pastoral Care and Psychotherapy, s. 108. 

16 HURDING, Roger F. The Tree of Healing , s. 29. 

17 ROGERS, C. R. A theory of therapy, personality and interpersonal relationship, as developed in the client-centered 
framework, s. 184 – 256. 
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3. úroveň - kňaz vykazuje hlboké porozumenie prežívania veriaceho, pričom toto porozumenie 

veriaceho ide až za hranice aktuálneho uvedomovania si toho, že kňaz toto hlboké 

porozumenie prežíva. Táto úroveň sa niekedy nazýva hlboká reflexia. 

 

Dôležitosť empatie v  komunikačnom procese bola potvrdená radom výskumov. Z vlastnej 

skúsenosti môžeme potvrdiť, že schopnosť čo najpresnejšie prežívať svet veriaceho tak, ako ho 

prežíva on, vedie často k významnému prehĺbeniu vzťahu a následnému upokojeniu a uvoľneniu sa 

veriaceho, aspoň v čase interakcie medzi kňazom a veriacim. Empatia však nie je dôležitá iba pre 

kňaza alebo veriaceho.   

Domnievame sa, že schopnosť empatie by mala byť vlastná ľuďom, nech sa pohybujú v 

akejkoľvek profesionálnej či životnej role. Je dôležitá pre rodiča, aby vedel porozumieť svojmu 

dieťaťu, tiež pre manžela či manželku, aby sa dokázali navzájom chápať a pomáhať si.  

 

4.2 Kongruencia 

Za kongruenciu považujeme schopnosť kňaza v interakcii s veriacim konať v súlade so svojim 

vlastným vnútorným prežívaním. 

Pojem kongruencie je asi najťažšie zrozumiteľným pojmom medzi podmienkami 

komunikačného procesu medzi kňazom a veriacim. 

Domnievame sa, že najdôležitejšou zložkou kongruencie je schopnosť kňaza byť úprimný k 

sebe samému a následne byť úprimný k veriacemu. Je to schopnosť vzdialiť sa alebo vymaniť zo seba, 

či veriacim očakávanej role akéhosi "nadčloveka", ktorý je vždy iba milý alebo príjemný. Kongruencia 

je schopnosť kňaza vyjadriť svoje skutočné prežívanie vo vzťahu k veriacemu tak, aby mu 

sprostredkoval neskreslenú informáciu o tom, ako vplýva veriaceho správanie sa na kňaza ako 

človeka. Tým mu kňaz ponúka vlastné svedectvo, ktoré môže veriacemu pomôcť porozumieť tomu, 

ako môže byť veriaci vnímaný inými ľuďmi alebo aké kvality (či pozitívne, či negatívne) prežívania 

v iných ľuďoch môže veriaci vyvolávať. 

Z daného sa môže zdať, že kongruentný výrok kňaza nesie v sebe vždy akýsi negatívny prvok 

kritiky alebo vyjadrenie negatívneho postoja k veriacemu. Negatívny výrok môže rovnako dobre niesť 

i posolstvo o hlbokom záujme či náklonnosti kňaza k veriacemu. Tiež  môže byť informáciou pre 

veriaceho o pochybnostiach kňaza o jeho limitoch, ktoré má v sebe v rámci komunikačného procesu s 

konkrétnym veriacim. 

Ak kňaz nie je schopný prezentovať pacientovi svoj kongruentný výrok, hovoríme, že je 

inkongruentný. Poznáme dva typy inkongruencie: 
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1. kňaz si v danej chvíli nie je schopný uvedomovať  svoje prežívanie a teda nie je schopný, 

pokiaľ by to situácia vyžadovala, reagovať kongruentne; 

2. kňaz si v danej chvíli uvedomuje svoje prežívanie, ale z rôznych interných dôvodov ho 

veriacemu v relevantnej situácii nevysloví. 

V prvom prípade ide o nedostatočné sa zameranie kňaza  na svoje prežívanie vo vzťahu k 

veriacemu, ktoré môže byť spôsobené, napr: nedostatočným sebapoznaním alebo tiež potláčaním 

uvedomovania si vlastného prežívania v komunikačnom procese v dôsledku presvedčenia, že  

prežívanie kňaza  nie je v danej interakcii dôležité. Na odstránenie takýchto neistých momentov 

v komunikačnom procese je potrebná pomoc supervízora (čím by mohol byť starší, skúsenejší  

kolega), ktorý by mladšiemu kolegovi pomohol dostať sa z týchto nepríjemných momentov 

v komunikačnom procese. 

V druhom prípade ide v podstate o neúprimnosť k veriacemu, ktorá môže byť spôsobená, 

napr: prijatím už vyššie spomenutej role akéhosi "nadčloveka" zo strany kňaza alebo jeho neistotou, 

ako by mal vyjadriť  svoju pozitívnu alebo negatívnu náklonnosť k veriacemu. Táto reakcia môže byť 

tiež spôsobená  strachom kňaza z toho, či veriaci unesie to, aké je jeho prežívanie vo vzťahu k nemu. 

Domnievame sa, že je dôležité, aby si kňaz v takýchto momentoch uvedomil, že to, čo v ňom veriaci 

vyvoláva, je takmer isté, že  vyvoláva  aj v iných ľuďoch. Stáva sa, že sa kňaz rozhodne neprejaviť 

veriacemu svoje prežívanie a to znamená, že veriaceho ochudobňuje o možnosť čokoľvek s týmto 

faktom urobiť. 

Na záver je potrebné pripomenúť, že sú pri kongruentnej reakcii veľmi dôležité aj spôsob aj 

forma, akou je táto reakcia veriacemu podaná. Kňaz musí vedieť odhadnúť svojho veriaceho a jeho 

schopnosť prijať či negatívnu alebo pozitívnu kongruentnú reakciu. Ak by nebola správne načasovaná 

a vhodnou formou prezentovaná, mohla by u veriaceho vyvolať rôzne negatívne reakcie na ňu. 

 

4.3 Akceptácia 

Za akceptáciu považujeme taký postoj kňaza v komunikačnom procese, ktorým si kňaz váži 

veriaceho ako človeka bez ohľadu na to, čo veriaci v rámci komunikačnej interakcie exploruje alebo 

ako sa správa. 

Ak kongruencia bola najťažšie porozumiteľnou podmienkou komunikačného procesu, potom 

akceptáciu môžeme považovať za najkontroverznejšiu podmienku. Domnievame sa, že je tomu tak 

najmä preto, že pojem akceptácie sa zamieňa so súhlasom voči všetkému, čo veriaci hovorí alebo ako 

sa správa. Dôležité je si však uvedomiť, že musí byť rozdiel medzi oceňovaním veriaceho ako 

človeka, a oceňovaním jeho správania.  
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Dôležitým sa javí, že v procese komunikácie s veriacim je nevyhnutné i to, aby sa veriaci naučil 

rozlišovať medzi vlastnou hodnotou a hodnotou svojho správania k okoliu. Práve k tomu môže slúžiť 

akceptujúci postoj kňaza. Kňaz môže nesúhlasiť s názormi alebo správaním veriaceho, napriek tomu 

ho môže rešpektovať, môže si ho vážiť a ceniť si ho ako človeka. Underwood tvrdí, že „koncept 

rešpektu je kľúčom, ktorý umožňuje zmysluplne skúmať vzájomné pôsobenie empatie a konfrontácie 

v pastorálnej službe.“18  

  Tento fakt  dáva veriacemu pocit istoty a záruku, že ako človek má v danej spoločnosti vždy 

svoju hodnotu. Napriek týmto faktom, mnohokrát veriaci vníma svoju hodnotu výlučne cez svoje 

správanie, čo hovorí a či je to všetko správne. Tu sa javí dôležitým to, ako kňaz vhodne dá najavo 

veriacemu, že ho akceptuje, avšak s niektorými jeho postupmi nesúhlasí.  

 

3. Rozdielnosť kompetencií kňaza, psychológa a psychiatra 

Vzťah odborníkov pomáhajúcich profesií, ktorí spoločne jednotlivca sprevádzajú, nie je vedeckou 

a odbornou verejnosťou vnímaný jednoznačne. Kašparů hovorí, že: "Kompetencie oboch sú rozdielne: 

kňaz pomáha v správnej orientácii v živote z viery, psychológ pomáha klientovi vo vytvorení zrelých 

vzťahov k sebe a k svetu."19 Baumgartner vidí dialóg medzi psychológiou a vierou, psychoterapiou a 

pastoráciou ako možný a nutný. Realizuje sa v rámci pastorálnej psychológie. Ide o pomerne novú 

disciplínu v odbore pastorálnej teológie s nasledovnými základmi: "...spočíva v aplikácii 

psychologických princípov, psychodiagnostiky, hlbinnej psychológie a psychoterapeutických metód 

do pastoračnej praxe."20 Pastorálna psychológia má, podľa Kašparů, tendenciu korigovať či zrušiť 

redukcionistický prístup k človeku a nahradiť ho holistickým, evanjeliovým prístupom.  

Pastoračná starostlivosť disponuje aplikáciou rôznych koncepcií povahy pomáhajúceho vzťahu, 

cieľov a metód na ich dosiahnutie. Celú škálu prístupov spája spoločná myšlienka služby, v ktorej 

poskytovateľ, resp. kňaz musí mať zodpovedajúce vzdelanie a výcvik. Triádu zúčastnených 

komunikácie v rámci pastoračnej starostlivosti tvoria kňaz, recipient a Boh. Kým sa v psychoterapii 

kladie akcent na redukciu symptómov, prispôsobovanie situácii a riešenie problémov, v duchovnom 

prístupe je dôraz na spiritualite, transformácii a rozvoji osobného vzťahu s Bohom. Ak dotyčný 

prechádza životným zlomom či trpí psychickou chorobou, je pomoc psychoterapeuta a psychiatra 

nevyhnutná. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri kooperácii odborníkov.21 

                                                           
18 UNDERWOOD, Ralph L. Empathy and Confrontation in Pastoral Care, s. 36. 

19 KAŠPARŮ, Max. Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, s. 11. 

20 KAŠPARŮ, Max. Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, s. 8. 

21 NELSON, James M. Psychology, Religion, and Spirituality, s. 479. 
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Psychiatri Slater, E. a Roth, M. vnímajú postavenie psychiatrie v rámci rozpätia medicína - 

neurológia na jednej strane, a v rámci rozpätia filozofia – psychológia na strane druhej. Keďže sú 

fyzické symptómy prioritným zameraním psychiatrie, vnímajú ju v rozpätí medicína – neurológia. Na 

základe zaradenia psychiatrie na zoznam medicínskych špecializácii sa pristúpilo aj k systematizácii 

psychických porúch.22 Problémom je, že niektoré kľúčové pojmy, ako napr. hystéria či neuróza prešli 

dlhým vývojom a rôznymi zmenami pochopenia, kým sa dospelo k ich dnešným definíciám. Z tohto 

terminologického aspektu môže byť komunikácia medzi psychiatrom a kňazom mimoriadne náročná. 

Ďalším problémom je sebakritické stanovenie hranice, keď si kňaz reálne prizná, že jeho kompetencie 

končia, a je nevyhnutné, aby v pomoci pokračoval spojením sa s psychoterapeutom či psychiatrom. 

Podobne to platí aj v prípade lekára či terapeuta; akýkoľvek jednostranne redukovaný prístup 

k recipientovi nebude viesť k optimálnym výsledkom. Každý z tímu pomáhajúcich profesií by mal 

plniť svoju komplementárnu rolu.23  

 

V pastoračnom rozhovore sú potrebné aj empatia aj konfrontácia. Empatia pomáha veriacemu 

ujasniť si veci, a konfrontácia si od neho vyžaduje pochopenie toho, čo sa snaží poprieť. Empatia je 

založená na harmónii alebo až jednote medzi komunikujúcimi, a konfrontácia má za cieľ využiť 

napätie medzi osobami ako tvorivú výzvu.24 Negatívne pocity a myšlienky veriaceho by kňaz nemal 

ignorovať a potláčať, pretože oni nezmiznú – budú prítomné v celej komunikácii a jej výsledkoch. 

Kňaz musí dať priestor a podnety veriacemu na konfrontáciu s negatívnymi podnetmi, lebo iba v tom 

prípade, že spracuje tie záporné, sa môže dostať k pozitívnemu prístupu.25 

Duchovné vedenie učeníka sa realizuje vo všetkých náboženstvách. Pre veľké východné 

náboženstvá je typický individuálny prístup v zmysle žiak – guru, ktorý nie je limitovaný stretnutiami, 

pretože žiak žije spolu s učiteľom až kým sám nie je schopný mať žiakov.26 V kresťanstve sa okolo 

duchovného učiteľa, často kňaza alebo mnícha zhromažďujú poslucháči, ktorých vyučuje prevažne 

skupinovo. Začiatkom 3. storočia sa začali niektorí kresťania a kresťanky uchyľovať do púšte 

v Egypte a Sýrii, s cieľom dosiahnuť splynutie s Bohom. Mnohí z nich dosiahli vysokú úroveň 

zbožnosti prejavujúcej sa v starostlivosti, láske k núdznym, ale aj dar vnímavosti, schopnosť cítiť 

potreby, nadanie svojich žiakov a patrične na ne reagovať. Takto vznikali okolo pustovníkov 

                                                           
22 HURDING, Roger F. The Tree of Healing, s. 23. 

23 HULME, William E. Pastoral Care & Counseling, s. 17. 

24 UNDERWOOD, Ralph L. Empathy and Confrontation in Pastoral Care, s. 15. 

25 HULME, William E. Pastoral Care & Counseling, s. 90. 

26 NELSON, James M. Psychology, Religion, and Spirituality, s. 475 – 476. 
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komunity, ktorých cieľom bolo spoločne so svojim učiteľom dosiahnuť theosis. Klasický manuál 

starostlivosti o dušu – cura animarum pre kňazov zostavil Gregor Veľký (asi 540 - 604). Stručne 

uvádzame hlavné dôrazy: 

 

1. Úspešnosť pastoračného vedenia spočíva vo vysokom štandarde správania kňaza, ktoré si 

vyžaduje mimoriadnu pokoru, úprimnosť pred sebou samým, ostražitosť pred pýchou 

a manipulovaním z pozície moci. 

 

2. Starostlivosť o dušu si vyžaduje od kňaza dôležité zručnosti a prístup k človeku, ako k celku. 

Potrebné je poznanie, že zranenia duše sú omnoho hlbšie, než telesné. 

 

3. Kňaz by mal rešpektovať zlaté pravidlo a uvedomovať si, že aj utrpenie má očisťujúce účinky. 

 

4. Pastoračné vedenie osoby musí byť prispôsobené jej povahe, veku, pohlaviu, sociálnemu 

statusu a druhu problému.  Maximalizácia pozitívneho efektu sa dosahuje aj ignorovaním 

menších problémov s cieľom, aby sa dalo viac sústrediť na tie závažné.27  

 

Luther poukazoval na nedostatky a zneužitie vyznania a pokánia; ich zneužívanie vnímal na 

štrukturálnej aj individuálnej rovine. Pred inštitucionálnou perspektívou uprednostňoval individuálny 

prístup. Vyznanie a pokánie považoval za privilégium a povinnosť každého človeka. Individuálny 

prístup aplikoval sám Luther tým, že často navštevoval chorých a umierajúcich, ale aj obete morovej 

nákazy. Protestantská prax vychádza z uvedeného: „...má menej autoritatívnu cestu, hoci v nej zostali 

mnohé podobnosti s katolíckou praxou.“28 Protestantizmus sa otvoril novým psychologickým teóriám 

a technikám, čo viedlo k vzniku novej špecializácie v rámci kňazskej služby, k pastorálnemu 

poradenstvu. 

Jeden z prvých pastorálnych poradcov v modernom zmysle, John Sutherland Bonnell, mal 

v miestnosti, kde realizoval stretnutia, vždy jednu prázdnu stoličku, ktorá mu pripomínala, že je 

Neviditeľný vždy prítomný.29 

 

 

                                                           
27 NELSON, James M. Psychology, Religion, and Spirituality, s. 482 – 483. 

28 NELSON, James M. Psychology, Religion, and Spirituality, s. 483. 

29 HULME, William E. Pastoral Care & Counseling, s. 86. 
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Záver 

Náročnosť kňazského povolania sa odráža najmä na vzťahu týchto pracovníkov k veriacim. 

Veľmi náročné je zladenie odbornosti, dodržiavanie etických pravidiel, vytvorenie tvorivej atmosféry 

dôvery a emocionálnej podpory. 

Predmetom nášho záujmu bolo v príspevku ozrejmiť niektoré pojmy v komunikácii 

a poukázať na dôležitosť efektívnej komunikácie medzi kňazom a veriacim. 

Je nevyhnutné systémovo sa zamerať na predchádzanie neefektívnej komunikácie;  umožniť 

kňazom zúčastňovať sa jednotlivých špeciálnych kurzov zameraných na efektívnu komunikáciu, 

riešenie konfliktov a zároveň  podporovať všetky edukačné formy v rámci ich vzdelávania. 
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