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V rámci edície Moduly teológie v nakladateľstve Güterloher Verlagshaus 

v roku 2009 vyšla ako piaty zväzok publikácia o praktickej teológii. Snaží sa 

stručným, zrozumiteľným a prehľadným spôsobom predstaviť predmet a úlohu 

praktickej teológie dnes. 

Pozostáva z úvodu a piatich častí. V prvej časti sú predstavené prístupy k praktickej teológii  

na príklade služieb Božích a návštevy filmu Titanic. V druhej časti sú priblížené jednotlivé disciplíny 

praktickej teológie ako je liturgika, homiletika, poimenika, náboženská pedagogika, kybernetika, 

diakonika a publicistika. V tretej časti sú rozoberané témy zo súčasného prakticko-teologického 

uvažovania ako sú náboženstvo, cirkev, kultúra, masmédiá a reč. Štvrtá časť sa zaoberá praktickou 

teológiou ako vedou v kontexte iných vied a jej miestom medzi ostatnými teologickými disciplínami. 

Piata časť ponúka komentovanú základnú literatúru z praktickej teológie. 

V úvode autori formulujú svoj cieľ podať základné informácie o praktickej teológii  

pre začiatočníkov, ktorí sa chcú zoznámiť s poslaním praktickej teológie a s jej základnými 

pracovnými metódami a postupmi. Štruktúra knihy je vytvorená tak, že sa môžu s úžitkom čítať 

ktorékoľvek kapitoly a zároveň ťažiť z označeného vzájomného pospájania jednotlivých kapitol. To je 

aj jeden z ďalších cieľov knihy sprostredkovať študentom spojenia naprieč jednotlivými témami 

a disciplínami praktickej teológie. 

V prvej časti je podaná jednoduchá odpoveď na otázku, čo je praktická teológia. Je to teológia 

pre prax. Zaoberá sa cirkevnou praxou, no má do činenia aj s praxou mimo cirkvi. Už niekoľko rokov 

stále viac si totiž praktická teológia všíma aj otázku náboženstva všeobecne. Skúma, ako ľudia 

individuálne alebo v spoločenstve nábožensky žijú, ako vnímajú náboženské fenomény vnútri cirkvi 

alebo mimo inštitúcie cirkvi. Rozširuje sa potom aj okruh tých, ktorým má slúžiť. Predtým sa 

praktická teológia orientovala na pracovníkov cirkvi, dnes sa orientuje ako reflexia prežívaného 

náboženstva na všetkých, ktorí náboženstvo prežívajú alebo hľadajú v cirkvi i mimo cirkvi, napríklad 

ako vnímajú náboženské stopy vo filme alebo na knižnom trhu. Dotýka sa to aj spôsobov práce 

praktickej teológie. Doterajší sektorálny spôsob podľa jednotlivých disciplín sa dopĺňa tematickým, 

teda praktická teológia sa venuje aj náboženským a kultúrnym javom v dnešnej spoločnosti. Pri svojej 
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reflexii používa viaceré prístupy. Je to biblicko-hermeneutický, empirický, historický a najnovšie aj 

estetický prístup a používa ich komplementárne, navzájom sa doplňujúco. Pre lepšie pochopenie 

jednotlivých prístupov sú predstavené dva príklady a to jednak z cirkevnej oblasti (služby Božie) 

a jednak zo všeobecného náboženského kontextu (film Titanic). 

Predstavíme si stručne druhý príklad. Konfirmandi preberajú tému apokalyptiky. Učiteľka sa 

rozhodne kvôli lepšiemu objasneniu tejto témy pre návštevu filmu Titanic. Na konci filmu je scéna, 

kde ľudia a aj dvaja hlavní predstavitelia sa nachádzajú na palube potápajúcej sa lode. Uprostred 

chaosu stojí kňaz, modlí sa a cituje zo Zjavenia Jánovho slová: Videl som nové nebo a novú zem, lebo 

prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli... A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží 

s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a On, Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu 

z očú a smrti už viac nebude... (Zj 21, 1-4). Akú pomoc môžu rozličné prístupy praktickej teológie  

pri vyučovaní konfirmandov na základe tohto filmu poskytnúť? Najskôr biblicko-hermeneutický 

prístup. Využijú sa tu poznatky z exegetických komentárov pre daný biblický text. Z historického 

hľadiská sa priblížia niektoré obdobia, v ktorých sa silnejšie prejavili nálady o zániku sveta.  

Pri empirickom prístupe sa zohľadňujú poznatky z vývinu detí a dá sa priestor na prejavenie sa 

názorov detí vo vzájomnom rozhovore. Pri estetickom prístupe sa využijú podnety pre hlbšie 

pochopenie biblického textu na základe dojmu, ktorý sa podarilo tvorcom filmu vytvorením 

záverečnej scény vytvoriť. Využije sa práve obraz, keď po slovách kňaza kamera ukáže záber  

na potápajúcu sa loď pod jasnou nebeskou oblohou plnou hviezd. 

Druhá kapitola prináša základnú charakteristiku a súčasnú diskusiu v jednotlivých disciplínach 

praktickej teológie. Namiesto referovania o jednotlivých disciplínach venujme pozornosť spoločným 

dôrazom v nich. Autori venujú pozornosť názorom Luthera, Schleiermachera, Bartha, Langa, 

Josuttisa, ktorí svojimi názormi určovali trend aj v praktickej teológii. Luther svojimi reformačnými 

dôrazmi dodnes ovplyvňuje teologické myslenie aj v oblasti disciplín praktickej teológie. 

Schleiermacher je považovaný za zakladateľa vedeckého charakteru praktickej teológie. Východiskom 

mu bola náboženská skúsenosť jednotlivca a citlivosť pre konkrétne stvárňovanie náboženskej praxe, 

čo v kontexte súčasných estetických prístupov vzbudzuje opäť pozornosť. Veľký Schleiermacherov 

antipód Barth kládol dôraz v cirkevnej činnosti na zvestovanie Božieho slova a tým kráčal v stopách 

reformácie. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa však ukazovala táto kerygmatická orientácia 

dialektickej teológie ako jednostranná. Reagoval na to Ernst Lange a požadoval väčšiu orientáciu  

na človeka a jeho situáciu. S ním prišiel v praktickej teológii takzvaný „empirický obrat“. 
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V homiletike sa to prejavilo napríklad tak, že sa začali skúmať komunikačno-teoretické a rétorické 

kontexty homiletiky. V náboženskej pedagogike sa venovala pozornosť náboženskému vývinu detí. 

V pastorálke boli využívané poznatky predovšetkým z psychológie. Spory medzi kerygmatickou 

orientáciou a empirickou orientáciou praktickej teológie boli spočiatku ostré, neskoršie sa miernili. 

Prispela k tomu aj estetická orientácia v osemdesiatych rokoch, ktorá kladie dôraz na jednotu formy 

a obsahu a na využívanie teologických a neteologických poznatkov v ich vzájomnom prínose. 

Pri takomto vzájomnom spájaní teologických a neteologických poznatkov zostáva stále 

otvorená otázka propria, toho vlastného, teda po akú mieru sa praktická teológia môže otvoriť 

potrebám ľudí bez zrady svojho poslania? Manfred Josuttis to vidí v koncentrácii na „to sväté“. Ide mu 

o praktickú teológiu ako „fenomenológiu svätého“ Ide mu o onú moc, ktorá „ prevyšuje všetok rozum 

„(F 4,7) a ktorá sa nedá vystihnúť ani kognitívne ani emocionálne. 

Tretia kapitola približuje päť centrálnych tematických oblastí, ktoré sa dotýkajú viacerých 

disciplín praktickej teológie: oblasť náboženstva, cirkvi, kultúry, masmédií a reči. S náboženstvom 

a cirkvou sú uvedené dva základné kontexty, ktoré určujú v súčasnosti každé prakticko-teologické 

uvažovanie. Ide o činnosť cirkvi v kontexte súčasného chápania náboženstva a náboženských 

skúseností. Ďalšie tri témy poukazujú na médiá, v ktorých sa náboženstvo a cirkev dnes prejavujú: 

v kultúre, v masmédiách a v reči. Nejde o všetky témy, ale o ich výber. Ďalšou témou by mohlo byť 

napríklad vzdelávanie. Pri čítaní o jednotlivých témach by sme sa mohli pýtať, čo znamenajú  

pre jednotlivé disciplíny? Napríklad čo znamená súčasná masmediálna situácia pre kázeň alebo  

pre služby Božie? Alebo ako sa môže rozvíjať pastorálka v jazykovej perspektíve a ako by 

mohla nájsť takú reč, ktorá by spájala skutočnosť života s Božou skutočnosťou? Alebo ako reaguje 

vyučovanie náboženstva alebo vzdelávanie dospelých na to, čo sa v súčasnosti deje v kultúrnej 

oblasti? 

V štvrtej časti sa autori venujú vzťahu praktickej teológie k iným vedám a miestu praktickej 

teológie medzi inými teologickými disciplínami. Najskôr však konštatujú, že praktickej teológii sa už 

nedá venovať iba sektorálne akoby pozostávala z jednotlivých na sebe navzájom nezávislých zásuviek. 

Keď ide napríklad o kázeň, stačilo by vytiahnuť homiletickú zásuvku a pozrieť, čo sa tam nachádza 

alebo o pastorálku, tak vytiahnuť pastorálnu zásuvku. Nevyhnutné dnes je objavovať prepojenia 

jednotlivých disciplín a pýtať sa napríklad: Aký pastorálny rozmer má kázeň? Alebo čo sa dá v kázni 

alebo na službách Božích naučiť a ako sú spojené pedagogika a liturgika? No nestačí vytvárať 

spojenia len medzi jednotlivými disciplínami praktickej teológie, ale aj medzi nimi a vyššie 
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uvedenými témami. Napríklad sa pýtať: Ako sa dá charakterizovať súčasná náboženská situácia a aké 

dôsledky to má na kázeň alebo vyučovanie náboženstva? V kladení takýchto otázok by sa dalo 

pokračovať. Vznikne tak obraz praktickej teológie, kde jednotlivé disciplíny sú navzájom pospájané 

do systému, v ktorom dochádza k interakciám a k tomu pristupujú ako kontexty ďalšie centrálne témy 

súčasného uvažovania v cirkvi i spoločnosti. 

Praktickú teológiu treba ďalej vidieť v kontexte iných vied ako je sociológia, psychológia, 

komunikačné vedy, lingvistika, literárna veda, pedagogika, kulturológia a iné. Od týchto vied môže 

čerpať mnohé podnety pri zachovaní svojho propria. Praktická teológia je odkázaná aj na poznatky, 

ktoré prináša bádanie z ostatných teologických disciplín, no aj ostatné teologické disciplíny sa môžu 

inšpirovať pohľadmi, ktoré do spoločného teologického úsilia vnáša zo svojej perspektívy praktická 

teológia. 

Piata časť stručne predstavuje štandardné diela z praktickej teológie, ktoré sú potrebné  

pre dôkladnejšie štúdium praktickej teológie. 

Z didaktického hľadiska treba privítať aj kontrolné otázky, ktoré sa nachádzajú  

pod jednotlivými tematickými celkami, ktoré majú slúžiť na lepšie uchopenie danej problematiky. 

Celkove sa dá povedať o tejto publikácii, že napriek obsiahlej problematike, ktorú zahrňuje 

súčasná prakticko-teologická teória, sa autorom podarilo podať podstatné informácie z celej oblasti. 

Môžu byť dobrým štartom do ďalšieho štúdia praktickej teológie a to aj na základe literatúry, ktorá je 

komentovaná v piatej časti knihy. 

Mgr. Jozef Benka, PhD. 


