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Abstract: „For I must stay at your house today” : Pastoral Home Visits – An 
Indispensable Part of God’s Mission in the World of Today 
 
Pastoral home visits today take place in a new, specific cultural framework. This new 
setting may be supportive of the traditional way of pastoral work or in some cases it may 
represent a new challenge to it. The main research goal of this study is to explore the 
importance of the pastoral home visits as an indispensable part of the mission of the 
Church under the present socio-psychological conditions. On the basis of missiological 
understanding of home pastoral visits, it will develop and present their link to main forms 
of congregational ministry. A further task of this study is to examine the specific content 
and forms of home visits. Pastoral home visits, as presented in this study, are often 
understood as the ministry of the ordained clergy. In this study we want to stress that at 
the same time they are a task of the whole congregation and its mission. Why are these 
visits at homes often neglected by Church coworkers? The complicated, difficult and 
interrelated problems which are being revealed during pastoral home visits require high 
counseling skills in terms of their content and methods. The courage for such visits in the 
home situations grows if the pastoral coworker gets acquainted with the complexity of 
the problems revealed during the home visits, methodology of how to effectively lead a 
pastoral communication, and receives stronger awareness of the missiological priority of 
this ministry. 
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Úvodom predstavím tri situácie. 

 1. Na stretnutí troch synod v septembri 2003 v Bratislave prehovoril člen partnerskej synody 

z Durínska. Cirkev, v ktorej slúžil, prežívala po zmene spoločenských pomerov neľahké obdobie 

odcudzenia ľudí od cirkvi a následkom toho dochádzalo tiež k znižovaniu počtu duchovných. Jeho 

slová mi dodnes znejú v ušiach a mysli: „Pri návšteve nášho kostola sa ma niektorí pýtajú, prečo je 

u Vás viditeľne lepšia návšteva Služieb Božích. Moja odpoveď je jednoduchá. V mojom programe 

majú pevné miesto návštevy v rodinách. Týždenne vykonám aspoň štyri návštevy. Keď sa cirkevný 

zbor zaujíma o ľudí, ľudia sa zaujímajú o duchovný stred cirkvi o bohoslužobný život.“ Áno, 
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návštevy v domácnostiach sú potrebné, pretože to vyplýva zo základného cieľa pastorálnej služby 

a tým je a ostáva stretnutie jednotlivých členov cirkevného zboru v ich osobnej situácii.1 

 Sú však pastorálne návštevy jedným z rozhodujúcich tajomstiev úspešnej zborovej práce? 

Predstavuje systematický prístup k tejto úlohe a jej programové uprednostnenie tajomstvo duchovnej 

obnovy a rastu cirkevného zboru? Aj keď nám je ako evanjelickým teológom ťažko povedať na takto 

postavenú otázku jednoznačne: áno, nakoľko za všetko v cirkvi vďačíme Božiemu Duchu, cítime, že 

sa pohybujeme pri takto postavenej téze dobrým smerom. V detskej hre by sme povedali, teplejšie, 

teplejšie.... Vieme, že sme na správnej stope, aj keď sa toto tajomstvom nedá spojiť iba 

s pragmatickým rozhodnutím robiť návštevy. Ako súvisí pastorálna služba cestou návštev 

v domácnostiach s misijnou službou? Chceme sa preto spolu pýtať na prakticko-teologické 

poodhalenie tohto tajomstva. 

 2. Radikálnu výzvu pre túto úlohu predstavuje nadpis tejto štúdie. Ježiš oznamuje colníkovi 

Zacheovi svoje rozhodnutie. Mieni ho navštíviť. Chce to spraviť hneď, pretože dôvod pre stretnutie je 

neodkladný. Chystá sa vojsť do jeho súkromia a mieni sa tam zdržať. Nebude to len návšteva medzi 

dverami. Ježiš sa chce stať súčasťou života, vzťahov, v ktorých žijeme a dotknúť sa všetkých 

súvislostí, ktoré môže svojou svätosťou prežiariť. Najmä ide o ozdravenie „chorôb“, v ktorých žil aj 

Zacheus. Preto neodkladná úloha, a preto vstup do vzťahov, ktoré sa často skrývajú za dverami 

domácnosti. 

 3. Nakoniec jeden historický príklad z obdobia reformácie. Vtedy dochádzalo v prostredí 

reformovaných zborov k novej prísnej  profilácii domácich návštev. V Ženeve zaviedol Ján Calvin 

v roku 1540 návštevu rodín „visitatio domestica“.  „Spolu s jedným presbyterom a jedným svetským 

úradníkom mali kazatelia raz do roka ísť z domu do domu, poučiť jednotlivcov a zistiť aký je stav ich 

viery“2. Vo viacerých cirkevných zboroch sa robili domáce návštevy aj preto, aby sa rozhodlo o tom, 

či možno týchto ľudí prijať k Stolu Pánovmu. 

V evanjelicko-luteránskych cirkevných zboroch, tak sa zdá, v čase reformácie tento kontrolný 

dôvod odpadol pretože sa členovia zborov museli v mnohých zboroch v Nemecku spravidla štyrikrát 

do roka dostaviť k farárovi na spoveď. Preto tiež domáce návštevy boli v tomto prostredí skôr 

zamerané na návštevu chorých a na zvláštne prípady.3 

Z týchto troch pohľadov do praxe domácich návštev si postavme niekoľko otázok: 

Čo je základným cieľom návštev v domácnosti? Kedy a za akých okolností sú návštevy 

v domácnostiach misijným nástrojom? V akom sociálno – psychologickom a kultúrnom kontexte sa 

konajú? Akým prekážkam musia čeliť tí, čo vykonávajú domáce návštevy? Aké prekážky vnímame 

v prostredí novej kultúry, v ktorej žijeme?  Na ktoré prekážky narážame pri nás, čo návštevy 

vykonávame? Čo všetko nám bráni, aby sme smelo vstupovali do života druhých ľudí 

                                                 
1 KIESOW, E.R. Die Seelsorge, s. 197. 
2 APPELKAMP, J.  Türen öffnen, s. 10. 
3  APPELKAMP, J. Türen öffnen, s. 10. 
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s pozvaním v zmysle Ježišovej výzvy: V tvojom dome musím dnes pobudnúť!? Majú byť pastorálni 

pracovníci odborníci na rôzne problémy ľudí dnešného sveta, alebo majú byť predovšetkým 

„služobníkmi Božieho slova“ a ich základným a možno dokonca jediným nástrojom má byť Božie 

slovo v Jeho duchovnej moci? 

 

1. Sociálno-psychologické aspekty návštev v domácnosti  

V akej situácii sa nachádzame v prostredí dnešnej kultúry pri návštevách v domácnostiach 

v mene Kristovom? Viaceré skutočnosti, ktoré teraz spomenieme určite nie sú v svojej povahe úplne 

nové. Nová však môže byť ich intenzita. 

Pomenujme najprv niektoré pozitívne skutočnosti: 

Všeobecne možno konštatovať, že aj v moderných domácnostiach, aj pri ľuďoch, ktorí sa 

prisťahovali do nového prostredia, alebo pri starousadlíkoch jestvuje očakávanie, že ich niekto 

navštívi. Rodina a domácnosti si nevystačia v absolútnej izolácii. Ku kvalitnému rodinnému životu 

patria vzťahy s inými. Pred nedávnom som sa o tom presvedčil, keď som večer, bez ohlásenia, 

zazvonil neďalekým susedom, o ktorých som vedel, že sa na našu ulicu už nasťahovali. Pri konci 

návštevy mi povedali zo dvakrát, že sa tešia, že ich zvonček sa neočakávane rozozvučal. Za 6 týždňov, 

čo tam bývajú som bol druhý návštevník. Prvý bol odpisovač stavu vody. Na záver sa očividne vďačne 

ešte raz zmienili o tom, že sú radi, že som sa jednoducho zastavil u nich. Toto tiché, „latentné“ 

očakávanie návštevy môže mať rôzne dôvody a ťažko je ho zadefinovať. Je však tu aj pri moderných 

ľuďoch. 

Všeobecne možno tiež stále sledovať ako jednu zo základných potrieb človeka, potrebu 

vyrozprávať sa, zdôveriť sa, a tak zložiť časť svojej samoty a ťarchu problémov, ktoré človek ťažko 

znáša sám. Klasicky znie táto potreba, ktorá údajne pochádza od slávneho rétora Cicera: „Jestvuje 

niečo obšťastňujúcejšie, ako spoznať niekoho, s ktorým sa dá porozprávať tak ako so sebou?“ Táto 

túžba po nájdení človeka, s ktorým sa dá hovoriť ako so sebou, ktorý sa mi vie priblížiť tak, aby mi to 

nebolo nepríjemné, je určite ďalšou psychologickou a duchovnou skutočnosťou, ktorá otvára 

pomyslené dvere domovov ľudských duší pre kontakt s druhým človekom. Pri tejto pozitívnej 

skutočnosti však vnímame zároveň náročnosť, ktorá vzniká pri snahe priblížiť sa človeku. Vstup do 

súkromia sa má uskutočniť tak, aby sa mohla naplniť vnútorná potreba a túžba, môcť sa vyrozprávať 

v atmosfére prijatia a pochopenia. To si žiada úsilie prekonať prekážky na ceste za človekom do jeho 

rodinného, domáceho prostredia. 

Ktoré nástrahy a prekážky nás čakajú? Všimnime si niekoľko negatívnych fenoménov: 

V ľuďoch a znásobene v našich moderných rodinách a domácnostiach sa zároveň pociťuje 

túžba po odstupe, po súkromí. Vyjadruje sa nie iba ochrannými opatreniami na zabezpečenie 

súkromia. Vysoké ploty z kameňa (sú obľúbené najmä u bohatších staviteľov), Okenice a žalúzie, 

ktoré znemožňujú pohľad do izby. Zámky na dverách, niekoľkonásobne istiace bezpečnosť. 
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Zariadenia „domáceho vrátnika“ pri bránke, ktoré umožňujú skontrolovať a v prípade záujmu zastaviť 

návštevníka pred tým, ako ho uvidíme tvárou v tvár. 

Pociťujeme tiež túžbu po zachovaní slobody a odstupe. Každý človek si túži zachovať čím 

dlhšie priestor pre rozhodnutie, či chce nadviazať užší vzťah. U niektorých sa tento postoj stáva 

sociologicky chronickým fenoménom a vedie k neochote prijať členstvo, stať sa súčasťou 

akéhokoľvek organizovaného spoločenstva. Táto snaha po ochrane slobody sa stáva dokonca znakom 

vzťahov v samotnej domácnosti. Deti smú narábať s touto slobodou často skôr ako sa naučili 

rozpoznávať kvalitu javov podľa univerzálnych hodnotiacich kritérií. Návštevník musí v kontakte 

s osobou rešpektovať túto skutočnosť a garantovať blížnemu toto jeho právo. Lebo iba v takejto 

slobode môže dôjsť k rozhodnutiu pre otvorenie a pre spoločenstvo. 

Vo vzťahu k predstaviteľom cirkvi k tomu pristupujú ďalšie skutočnosti. U niektorých sa 

prejavuje akýsi prirodzený ostych zo stretnutia s cirkvou, ktorý súvisí nie len s nedostatkom 

skúseností s cirkvou a jej predstaviteľmi.4 Skôr má koreň v tom, že cirkev svojou povahou je 

spoločenstvo ľudí, ktorí patria k sebe, rešpektujú spoločné zásady, je teda zadefinovaným úzkym 

spoločenstvom, aj keď nie uzavretým pred ostatnými. Človek zo sveta, ktorý sa kochá v svojej 

slobode, má skôr ostych pred týmto fenoménom, lebo je založený na inom chápaní slobody. Kontakt s 

cirkvou nesie v sebe potenciálnu možnosť, že cirkev bude na neho prenášať svoje požiadavky na 

záväznosť a blízkosť vzťahov. 

Okrem toho sa často stáva, že v navštívenom človeku vznikli v minulosti, možno iba z 

povrchného kontaktu s cirkvou a jej predstaviteľmi, zlé skúsenosti. Tie sa prirodzene prenášajú do 

novej situácie. Nevyriešené otázky v súvise s vlastným členstvom, vyberaním cirkevného príspevku či 

osobnou morálnou dilemou, môžu mať za následok emocionálnu predpojatosť navštíveného pri 

novom kontakte. 

Súčasná pastorálna teológia vie, že len vtedy, keď ustúpi táto predpojatosť alebo ostych 

a zvíťazí túžba po interpersonálnej komunikácii, vtedy vzniká šanca pre skutočný kontakt a návštevu a 

otvoria. Iba vtedy, keď si navštevujúci nájdu cestu neznámym labyrintom sveta, v ktorom žije 

navštívený človek, alebo ponad tento labyrint „preletí“ mocou Bohom darovanej dôveryhodnosti, 

vtedy môže vzniknúť návšteva uprostred kultúry, ktorá si holduje v slobode, nezávislosti a odstupe. 

Ani naša kultúra nie je však, našťastie, zbavená túžby po pochopení, po vzťahu a obohatení zvonku, 

ktoré prináša ako možnosť (akokoľvek obmedzenú) návštevník z Božieho poverenia.  

 

2. Návštevná služba je potrebná, lebo je súčasťou Božej misie v dnešnom svete. 

2.1. Keď robíme návštevy domácností, nasledujeme tým spôsoby Ježišovho záujmu a starostlivosti 

o človeka v jeho najprirodzenejšom prostredí, v jeho rodine a domove. Návštevy v domácnostiach sú 

                                                 
4 KEHNSHERPER, G. Der Hausbesuch, s. 181. 
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jednou z foriem nasledovania Krista v Jeho ceste za človekom našej doby. Pritom si môžeme 

uvedomiť, že Ježiš navštevoval ľudí, ktorí mali k nemu rôzny vzťah:  

- Chodil na návštevy k tým, ktorí sa naň tešili a preukazovali mu úctu. Tak to bolo napríklad v dome 

Márie, Marty a Lazara (J 11,1).  

- Vstupoval aj do domov tých, o ktorých vedel On, že ho potrebovali, ale Ho nepozývali. Oznámil 

Zacheovi, že „dnes musí zostať v jeho dome“ (L 19,5). Nechal sa pozvať k tým, ktorí boli z Jeho 

hľadiska v určitom zmysle „chorými, ktorí potrebujú lekára“. Nebál sa spoločenského rizika, ktoré 

vyplývalo z Jeho kontaktu s colníkmi a hriešnikmi. 

- Vstupoval aj do domov tých, ktorí ho sledovali v Jeho konaní a v Jeho reči s podozrievaním, hľadali 

na Ňom v prvom rade chyby a snažili sa ho „podchytiť“ v reči. Tak sa dal pozývať na obed 

k farizejom (L 11,37).   

 Ktovie ako by vyzeralo štatistické vyhodnotenie Ježišových návštev domácností? Boli 

venované viac pestovaniu spoločenstva s tými, ktorí ho vítali, alebo otváraniu dverí a prelamovaniu 

izolácie tých, ktorí sa z rôznych dôvodov skrývali v svojich domovoch pred inými, ale najmä pred 

Bohom?5 

 

2.2. Kresťania od počiatku nasledujú Ježišov vzor. Dozvedáme sa to už z novozmluvnej doby. Ich 

vzájomná služba, ktorá vstupuje do osobného života a do života rodín je založená na obdarení. 

„Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal!“ 

(1.Pt 4,10). Z tohto obdarenia vyplýva naša evanjeliová možnosť, vzájomne sa povzbudzovať (1.Tes 

5,11: „Preto potešujte sa vospolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte!“). K tomu patrí aj naša 

povinnosť vyplývajúca z obdarenia láskou. Máme sa čím potešovať v zármutku (1 Tes 4,18). 

Povinnosť navštevovať trpiacich núdzou patrí k základným prejavom života kresťanského 

spoločenstva od počiatku. Tým sa dokazuje jednota Kristovho tela a spojenia s Pánom Ježišom 

Kristom, ktoré kresťania návštevami zabezpečujú. Tak sa zároveň dosvedčuje naša láska ku Kristovi. 

Vyplýva to zo slov Spasiteľa: „bol som nemocný a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku 

mne...Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili (Mt 25, 36.40.) 

 

2.3. Kresťania boli od počiatku v cirkvi Duchom Božím vystrojení pre návštevnú službu lásky. 

Cirkev pripravuje „svätých na dielo služby budovať telo Kristovo“ (Ef 4,12). Od Pána Ježiša dostali 

základné pokyny pre návštevnú službu. Vstupovali do domov s odvahou a vedeli sa stávať súčasťou 

rodín, pri svojom poslaní. (A v takom dome zostaňte...L 10,7). Návšteva chorých, či zajatých bolo 

kresťanskou povinnosťou a Kristova cirkev povzbudzuje k tejto službe (Mt 25,36.) Podobne cirkev 

povzbudzuje k návšteve vdov a sirôt (Jak 1,27). Napomenutie bolo potrebné, lebo vždy šlo aj 

o prekonávanie určitého strachu z kontaktu a zo situácie, ktorú úplne nepoznáme. 

                                                 
5 Týmito otázkami by sa mohla zaoberať samostatná štúdia 
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2.4. Návštevná služba je súčasťou vyslania. Je komponentom misie. Nie je samoúčelom 

vyplývajúcim z osobne motivovaných cieľov, či ambícií. Nie je ani iba opatrením vynúteným stavom 

cirkvi a potrebou robiť kroky na zlepšenie duchovného stavu cirkvi. Ide o súčasť vyslania 

a teologickým imperatívom vyplývajúcim z pochopenia kvality cirkvi, ako tela Kristovho. Je vedená 

potrebou prežívať každodenne skutočnosť jednoty v Kristovi a napomáhať jej existenciu voči 

odcudzeným členom cirkvi i tým, ktorí ešte o svojich možnostiach v Kristovi nevedia.  

K misijnej štruktúre cirkevného zboru patrí ako podstatný prvok „exodus“. Misijne zameraný 

cirkevný zbor nemôže čakať na to, že sa odcudzení členovia zboru sami raz vrátia.6 Misijný cirkevný 

zbor cíti ako svoju povinnosť to, že ich musí vyhľadať, aby sa zoznámil s ich svetom. Aby spoznal ich 

rodinný život, ich prácu, ich spôsob využívania voľné času. 

Cirkevný zbor je na ceste za svojimi ľuďmi a mení sa na „spoločenstvo poslov“ (messenger 

community) Tam, kde sa to darí, kde dochádza ku celkovej misii od jednotlivca k jednotlivcovi, tam 

cirkev rastie. Tak to hovoria skúsenosti svetového luteranizmu, 7  

 Misijný dokument  Svetového luteránskeho zväzu s témou „Znaky misijného cirkevného 

zboru“ hovorí o tom, že misijná otvorenosť sa prejavuje flexibilitou zboru.  „Etablované cirkevné 

zbory majú často strach pred zmenou a pohyblivosťou, pretože ich obraz o Bohu je nehybný. Misijn 

cirkevné zbory veria a presviedčajú sa o tom, že Boh je v pohybe. Preto sú ochotné stanovovať si nové 

priority a dať sa prekvapiť z Božej strany ponukou neočakávaného daru“.8  

 Ako sa prejavuje táto misijná otvorenosť, obetavosť a odvaha cirkevného zboru? Predstavíme 

jeden príklad takejto flexibility z osobnej skúsenosti z leta 2003, v ktorej sa dôsledným spôsobom 

prejavuje poslušnosť voči Božiemu misijnému povereniu a zároveň tiež odvaha konať novým 

spôsobom, obetavo a odvážne, aby došlo k využitiu nových možností.  

„Prvý anglický luteránsky cirkevný zbor Appelton, Wisconsin, USA“ s 2400 členmi (4 kňazmi a 5 

službami Božími v nedeľu dopoludnia v dvoch chrámoch vždy s Večerou Pánovou , besiedkou pre 

deti a kávou a spoločenstvom pre účastníkov po každých Službách Božích aj v lete) robil v tom čase, 

v čase letných prázdnin a oddychu intenzívny vnútorno-misijný program. Zbor na celé leto ako 

dobrovoľných spolupracovníkov (s odmenou v podobe akéhosi štipendia)  angažoval 25 (20 zo zboru 

a 5 zo Slovenska)  mladých vysokoškolákov s rôznymi darmi v oblasti vyučovania, práce s mladými, 

staršími, hudobnými darmi...Výsledkom služby týchto mladých je množstvo aktivít pre mladých 

a starších v priebehu dvoch mesiacov pre cirkevný zbor a jeho okolie a príprava muzikálu „Jozef“, 

ktorý bol v meste niekoľkokrát predstavený obyvateľom ako hlavná misijná udalosť. Výsledkom tohto 

kroku je nesporne aj budovanie tímu mladých spolupracovníkov.   

To čo ma presvedčilo o prekvapujúcej misijnej odvahe, flexibilite, otvorenosti tohto zboru 

voči novým možnostiam a spoliehať sa na prekvapujúci Boží dar požehnania, bol druhý kostol,  ktorý 
                                                 
6 APPELKAMP, J. Türen öffnen, s. 10. 
7 Pozri viac v Mission in Context, s. 48. 
8 pozri viac v Die missionarische Gemeinde, s. 6, 7. 
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zbor dokončil v roku 2001. Kostol, ba vlastne veľké moderné, nádherné zborové centrum s chrámom, 

basketbalovou halou, učebňami, pracovňami pre spolupracovníkov, malým kinom v suteréne, 

priestormi pre besiedku, kuchyňou a jedálňou, stál osamele asi 1 km za mestom pri hlavnej ceste tak 

povediac na kraji lesa (cena cca 4 mil. USD, všetko z darov členov zboru.). Zbor vedel, že plán 

zástavby mesta majú pokračovať v tejto oblasti a zbor konal v predstihu tak, že v oblasti plánovanej 

výstavby ako prvý postavil moderné zborové centrum s chrámom, a tak čakal na rastúce mesto. Hoci 

mesto ešte nedosiahlo nový kostol, už sa v tomto novom kostole formuje a aktívne žije nové 

spoločenstvo. Dvoje služieb Božích v nedeľu v školskom roku je dobre navštívených. Návšteva na hl. 

sl. Božích v nedeľu dopoludnia počas školského roka predstavuje viac ako 50% všetkých členov 

cirkevného zboru. V lete 1/3 členov. V pôvodnom staršom kostole je dopoludnia troje služieb Božích 

vždy s Večerou Pánovou. Každé z nich rešpektujú štruktúru evanjelických a.v. služieb Božích, majú 

však odlišný muzikálny šat (raz organ, potom klavír a nakoniec hudobná skupina). Všetci duchovní 

spolupracujú pri každých službách Božích a po každých službách Božích sa ponúka spoločenstvo pri 

káve, priestor pre osobné kontakty a zárodok pre návštevy v domácnostiach.  

Odvaha k misijnému osloveniu mesta bola iste výsledkom celkovej misijnej otvorenosti 

členov zboru, ktorá je ovocím duchovného života zboru. Zbor vedel, že potrebuje dar milosti  vo 

Večeri Pánovej a prijíma Kristovu lásku k ľuďom a odvahu k obetavej službe.. 

Podobné príklady možno nájsť aj na Slovensku. Najmä v mestách, ktoré prudko narástli sú 

potrebné ďalšie duchovné anabázy, z ktorých by cirkev pôsobila. (Príklady: Košice – Terasa, 

Bratislava – Petržalka, Dúbravka....)  

 Zásadná misijná otvorenosť zboru sa prejavuje mnohorakým spôsobom. Akými 

spôsobmi sa ochota vstupovať s Kristom a mocou Božieho Ducha môže prejaviť v našom čase? Ako 

by vyzerala charakteristika „visitatio domestica“ v našom čase?9  

 

3. Pastorálna starostlivosť vychádza zo základných služieb zboru 

3.1.Bohoslužobný život je otvorenou Božou náručou 

       Pastorálna citlivosť kňaza sa prejavuje v kázni, vyučovaní, administratívnej práci a vo všetkých 

formách práce, pri ktorých dochádza ku komunikácii s členmi v zbore. Vyjadruje sa v tom, ako 

dialogicky a citlivo, teda empaticky dokáže kazateľ osloviť ľudí v ich rozpoložení, s ich skrytými 

trápeniami, či radosťami. Ako im dokáže priblížiť Božiu milosť a otvoriť Božiu lásku, ako zaobchádza 

so zlyhaním a povzbudzuje a posilňuje k náprave a rastu. 

Bohoslužobné spoločenstvo sa už v chráme stáva pastorálnym spoločenstvom. Napríklad 

vítacou službou v chráme, nevtieravým privítaním nových členov, ktorých si všimol kňaz s tichou 

radosťou. Deje sa to i pomocou pre nových návštevníkov počas služieb Božích a po nich spevníkom, 

informáciou o zbore, pozvaním do spoločenstva zboru, na ktoré nemôže stačiť iba kňaz. 

                                                 
9 Na tieto otázky sa pokúšame dať odpovede v tejto štúdii, ale zaslúžili by si aj hlbšie samostatné preskúmanie 



JÚLIUS FILO 

 8 

Sporadickí a noví návštevníci si vyžadujú zvláštnu citlivosť zo strany domáceho spoločenstva.  

Hoci nepoznáme momentálny podnet, prečo návštevník prišiel, návšteva chrámu, kontakt s darom 

Bože milosti v slove Božom, predstavuje misijnú šancu. Ako ju využiť? 

Modlitby za dar Ducha Svätého pre domácich viery a pre nových návštevníkov pred službami 

Božími v modlitebnej skupine, alebo aspoň v sakristii medzi tými, ktorí sa na službách Božích aktívne 

podieľajú, je určite prvým rozhodujúcim krokom. Boh môže otvoriť uši poslucháčom a upozorniť na 

to, čo si doteraz neuvedomili.  

 

3.2. Diakonia v službe núdznym sa stáva znakom pochopenia a prijatia z Božej strany, a preto 

pôsobí integrujúco na ľudí, čo sa odcudzili. 

Diakonická služba zboru (v spontánnych, organizovaných, alebo stacionárnych zariadeniach) 

a jej misijná kvalita predstavuje druhý dôležitý výraz Božieho záujmu o človeka. Diakonia pomáha 

k otvorenosti, a tak vytvára priestor pre osobný kontakt. Ten sa môže uskutočniť v návšteve 

v domácom prostredí. 

Diakonia ako komponent služby cirkvi k svetu okrem toho prezentuje cirkev s jej službou ako 

pastorálne citlivú, otvorenú a autentickú. Diakonia je často aj pre tých, ktorí ešte nepochopili osobne 

Kristov záujem o ich život, prvým vnímateľným pozitívnym prvkom na službe cirkvi. Svedectvom 

o tom je napríklad ochota mnohých v Nemecku platiť cirkevnú daň.  Evanjelická cirkev s množstvom 

ústavov a asi 300 000 zamestnancami v diakonii je populáciou vnímaná ako zásadne potrebná už len 

pre toto dielo. Dielo diakonie prebúdza zvedavosť na motiváciu kresťanskej služby núdznym. Na ňu 

môže dať cirkev cez svojich služobníkov osobnú odpoveď pozvaním do spoločenstva s Kristom, do 

spoločenstva s cirkvou a k službe svetu. O tom, ako je diakonia v každom kontexte, v každej 

geografickej, spoločenskej situácii, či situáciách v jednotlivých  obdobiach ľudského života 

nepostrádateľnou súčasťou celkovej misie cirkvi, podáva podrobné teologické dôvody najnovší 

dokument Svetového Luteránskeho Zväzu s názvom „Diakonia v kontexte“.10  

Preto je rozvoj diakonie aj u nás základnou úlohou pri snahe o misijne oslovenie sveta. Ak 

chceme posilniť našu misijnú kapacitu, je potrebný rozvoj diakonie vo všetkých jej formách, osobnej 

a spontánnej služby, diakonie vo forme občasných i pravidelných organizovaných zborových 

diakonických aktivít i ústavných foriem.  

 

4. Typické situácie pri návšteve v domácnosti a ich pastorálne možnosti. 

4.1. Rozhovor „medzi dverami“ 

Rozhovor v tomto zmysle je, každý kontakt s človekom, ktorý sa uskutoční (z nášho pohľadu) 

náhodne a neplánovane. V angličtine sloveso  „to visit with somebody“ znamená nie iba navštíviť, ale 

aj stretnúť sa, porozprávať sa  kontaktovať.  Ak by sme mali naznačiť šírku tejto skupiny kontaktov, 

                                                 
10 Diakonie in Kontext, 2009. 
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treba nám uvažovať o kontaktoch, ktoré sú možno iba priateľským pozdravením, alebo dokonca iba 

priateľským zakývaním a úsmevom na človeka, ktorý prechádza autom, alebo ide po chodníku, keď 

my prechádzame autom. 

Spomínam si na situáciu pri návšteve jedného cirkevného zboru. Šiel som na nocľah 

k jednému členovi presbyterstva. Šli sme autom, viezol nás brat zborový farár. Po ceste pozdravil 

niekoľko ľudí. Keď sme potom večer bez prítomnosti farára hovorili s mojím hostiteľom, sám mi 

hovoril o tom, ako sa domáci brat farár chová. Každého si všimne. Má, aj keď len pár slov 

povzbudenia a milého záujmu pre každého. Môj hostiteľ porovnával jeho správanie s iným bratom 

farárom, z iného zboru, ktorý často chodí zamyslený a nevšímavo po uliciach a ľudia ostávajú 

v rozpakoch z jeho postoja... 

Ťažkosti týchto krátkych rozhovorov, akoby medzi dverami, sú v tom, že sa väčšinou nedajú 

vykonať podľa zásad vedenia rozhovoru. Nie je vždy jasné, či partner rozhovoru chce niečo konkrétne 

od pastorálneho pracovníka. Nie je ľahké sa rozhodnúť, či na základe krátkeho stretnutia „medzi 

dverami“ možno tejto osobe ponúknuť pastorálny rozhovor „pracovného“ charakteru, v ktorom by boli 

vytvorené predpoklady pre zdarný priebeh. 

Rozhovory „medzi dverami“, ktoré sa udejú neplánovane, napríklad pri ceste na stretnutie, pri 

ceste do kostola, na schodisku, alebo v hromadnej doprave, majú však veľký pastorálny význam. Ich 

zásadný význam spočíva nie len v tom, že vytvárajú predstavu o zásadnej pripravenosti a otvorenosti 

pre pastorálnu službu kňaza (alebo iného pastorálneho pracovníka zboru). Ich význam je v tom, že sa 

v nich skrýva príležitosť pre pastorálnu službu. Túto možnosť treba rýchlo a citlivo vnímať 

a vyhodnotiť. 

V pastorálnej literatúre sa odporúča11, aby si pastorálny pracovník predsavzal reflektovať 

a vyhodnotiť takýto krátky rozhovor a aby si postavil niekoľko kontrolných otázok: 

- Dalo sa z tých niekoľko viet vystihnúť „kľúčové slovo“, ktoré bolo hlavnou pohnútkou partnera 

rozhovoru? 

- Kto z partnerov rozhovoru sa počas trvania rozhovoru dostal viac k slovu (dôležitá sebakritická 

otázka – duchovní majú sklon dominovať aj časovo a to by v tejto situácii krátkeho rozhovoru bolo 

ešte zhubnejšie ako inokedy). 

- Darilo sa duchovnému aktívne mlčať, sústrediť sa na partnera rozhovoru a obmedziť sa na pomocné 

otázky? 

- Aká bola rozlúčka? Bola otvorená tak, aby duchovný dal najavo svoju pripravenosť príležitostne 

v rozhovore pokračovať?  

- Mohol mať partner rozhovoru pocit, že sa bude môcť bez veľkých okolkov ohlásiť? 

- Ostala v ňom nádej, že bol akceptovaný a pochopený? 

                                                 
11 viď napr. Handbuch der Seelsorge, s. 189. 
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Často sa stáva, že po takomto nádejnom krátkom rozhovore nás prenikne veľa otázok, na ktoré 

nevieme odpovedať. Možno nepoznáme ani meno človeka, s ktorým sme sa zišli a nevieme, čím sa 

zaoberá. Rastie naša zvedavosť na veľa vecí. Tieto zvedavé otázky s pocitom tiesne a svojou 

nejasnosťou sú, podľa môjho názoru, dobrým znakom. Znakom o našej túžbe byť tomuto človeku 

bližšie, ako sa nám to podarilo a byť schopnejší, ako sme boli, odovzdať mu z toho cenného dedičstva 

duchovných hodnôt Kristovej milosti čím viac. 

Pri krátkych náhodných rozhovoroch pozorujeme podľa Günthera Kehnscherpera12, túto 

charakteristiku: 

- rozhovor nie je štrukturovaný 

- partner rozhovoru si nie je dostatočne vedomý vlastného konfliktu, takže možno nevidí dostatočne 

dôvod pre ďalší rozhovor s farárom; 

- náhodným stretnutím a rozhovorom s kňazom (alebo pastorálnym pracovníkom) sa často stáva, že 

partner prvýkrát pocíti potrebu rozhovoriť sa o určitom osobnom probléme, ktorý má vzťah k veciam 

viery;  

- pastorálny pracovník sa dostáva do pokušenia využiť situáciu ku krátkemu poradenstvu, hoci na to 

nie je vhodná príležitosť a v danej situácii sa nedá rozpoznať problematika v svojej zložitosti. 

 

4.2. Kontaktný rozhovor – misijná návšteva 

Hovoríme o prvej návšteve v domácnosti. Jej cieľ je nadviazať kontakt, vzájomne sa spoznať 

s rodinou, ktorá sa napríklad prisťahovala, alebo, nakoľko sa do zboru nasťahoval nový duchovný 

pracovník/pracovníčka, je to prvá návšteva z ich perspektívy. Pri tomto prvom kontaktnom rozhovore, 

ktorý možno nebol ani ohlásený, sú pre jeho priebeh dôležité prvé slová rozhovoru, predstavenie 

návštevníka. Predstavenie má byť jasné a stručné, má naznačiť základný cieľ a dať možnosť 

navštívenému, aby slobodne zvážil svoj záujem o túto návštevu. Možno tak spraviť napr. týmito 

slovami: „Som farár cirkevného zboru, volám sa... prichádzam, aby som Vás pozdravil...“ Potom 

návštevník čaká na odpoveď, na pozvanie vstúpiť, alebo iné rozhodnutie navštíveného. Kontaktné 

návštevy robia v niektorých prípadoch špeciálne pripravené skupiny. Aj tam je dôležité prvé jasne 

oslovenie, za ktorým sa rozhodne o tom či návštevník dostane pozvanie, aby vstúpil do bytu, alebo 

nie. 

Ak sa tak stane, tak sa návštevník láskavo zaujíma o život rodiny do tej miery, ako sa to javí 

v tomto prostredí a v danej situácii za slušné. Dôležitou témou sú doterajšie skúsenosti s cirkvou. 

Možno sa tiež opýtať: „Navštívil Vás vo Vašom doterajšom bydlisku niekto so spolupracovníkov 

našej cirkvi? Mali ste kontakty so zborom? Viete niečo o nás? Môžem Vám porozprávať o našom 

cirkevnom zbore? V čom by ste privítali službu cirkvi pre Vás a Vašu rodinu? 

                                                 
12 KEHNSHERPER, G. Der Hausbesuch, s. 190. 
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Pokiaľ sa len dá, končí sa návšteva pozvaním na služby Božie, alebo pri ľuďoch bez doterajšie 

bohoslužobnej praxe na pripravovaný večierok, alebo do „skupiny otvorených duchovných otázok“ 

(tak by sa dala nazvať skupinka hľadajúcich cestu k viere).. 

Správne zadelenie času počas rozhovoru je, keď pastorálny pracovník počúval dve tretiny času 

stráveného na návšteve a jednu tretinu rozprával. 

Ak vznikne druhý kontaktný rozhovor, pri rastúcej dôvere bude možné hovoriť o osobnejších 

veciach a prípadných radostiach a starostiach. 

  

4.3. Pracovný rozhovor 

Hoci pracovná návšteva, napríklad u cirkevného spolupracovníka, alebo predstaviteľa, 

prechádza často veľmi pragmaticky k veci, ktorá sa má prejednať a má jasne stanovený cieľ 

a program, deje sa pri ňom veľa pastorálneho.  

Uskutočňuje sa uprostred rodiny, ktorá sa svojím spôsobom počas rozhovoru predstavuje, 

a tak sa uskutoční viacero kontaktov, ktoré majú podobu „rozhovoru medzi dverami“ alebo 

kontaktného rozhovoru s možným pokračovaním. Ako pracovný rozhovor možno posudzovať aj 

rozhovory, ktorých témou je spolupráca rodičov a kňaza pri výchove detí a mládeže. 

Pracovný kontakt spája ľudí a na jeho pozadí sa vytvára pastorálna dôvera. Z nej môžu 

vyplynúť pastorálne rozhovory o osobných otázkach viery a života, rozhodnutiach a krízach, ktoré 

človek doteraz nedokázal riešiť sám a nenašiel príležitosť pre pastorálnu pomoc. 

Ak spolupráca v úrade vedie nakoniec ku prehĺbeniu vzťahu (to je jedným z dôležitých 

pastorálnych cieľov) vzniká vyššia kvalita spoločnej služby a nádej pre väčšiu spoluprácu v nových 

misijných a pastorálnych úlohách.  

Pastorálnym cieľom týchto pracovných návštev (pohovorov) so spolupracovníkom 

v cirkevnom zbore je, aby sme sa dostali od odbornej jednostrannosti (spolupráce) k pochopeniu 

a zaradeniu služby do celkového Božieho diela v cirkevnom zbore. Takýmto spôsobom bude 

príspevok (napr.  účtovníka) ním samým chápaný ako časť Božej misie, na ktorej mu záleží, prispieva 

k nej a v budúcnosti bude možno ochotný prevziať aj inú úlohy na tomto poli.  

Pastorálka má však v prvom rade stále na zreteli osobný vzťah. Nakoniec predovšetkým 

osobný vzťah jednotlivca k Bohu. Tento môže byť zaťažený. Preto je správne konštatovanie, že 

„každá návšteva v domácnosti, každý pracovný rozhovor, návšteva chorého sa môže stať spoveďou. 

Tento cieľ treba mať na mysli a vyjadriť ho tiež verbálne.13 

 

 

 

 

                                                 
13 KEHNSHERPER, G. Der Hausbesuch, s. 197. 



JÚLIUS FILO 

 12 

5. Typické úlohy dnešných pastorálnych návštev. 

Zoznam, ktorý teraz predstavím nebude vyčerpávajúci. Je to zoznam, ktorý vytvorili účastníci 

odborného seminára na tému: domáce návštevy.14 Možno prekvapuje šírkou odvahy púšťať sa do 

zložitých úloh života. Zoznam tiež prezradí, pred čím všetkým utekáme, keď sa radšej nepúšťame do 

zložitostí dnešného života tým, že navštevujeme ľudí v zložitých situáciách v domácnosti a radšej si 

počkáme kým za nami prídu ľudia sami na faru s ich aktuálnou potrebou. 

 

5.1. Utrpenie a nemoc 

Po metodickej stránke je potrebné rozlišovať medzi rozhovorom s chorým a rozhovorom 

s príbuzným /príbuznými chorého, ktorému sa často venuje málo pozornosti. 

Pri návšteve trpiaceho, či chorého sa pastorálny pracovník nenechá zviesť príbuznými na iné 

témy (cirkevnoprávneho, alebo katechetického charakteru). Za týmto účelom si dohodne iné stretnutie, 

sľúbi inú návštevu. Trpiaci sa stáva stredobodom pozornosti. To sa podčiarkuje aj tým, že iné potrebné 

témy teraz odkladáme. Takto sa vyjadrí aj to, že pastorálny pracovník je naplno na mieste pre chorého. 

Keď sa mu podarí túto skutočnosť vyjadriť, posilní sa tým zásadne dôvera voči nemu. Pri tom nejde 

o taktizovanie. Trpiaci v jeho situácii je skutočne človekom, ktorý teraz a nie inokedy potrebuje 

naliehavú pomoc viery a života. Základné otázky zmyslu a záchrany života v Ježišovi Kristovi sú 

liekom. Liečiace spoločenstvo s Kristom je teraz rozhodujúcou skutočnosťou, ktorej musí ustúpiť 

všetko. Pochopenie zložitostí utrpenia je cestou k víťazstvu. 

Obsahovo je základným cieľom rozhovoru posilnenie dvoch nádejí. Nádeje na vyliečenie 

a nádeje na záchranu života v Ježišovi Kristovi, ktoré sa týka nie iba tohto veku. To všetko sa deje 

v spoločenstve s Kristom, ktoré je rozhodujúcim teologickým faktorom. 

Rozhovor sa týka onemocnenia, ktoré je vonkajším dôvodom nepokoja. Otázky, ktoré sa 

týkajú nemoci, priebehu a liečby, keď sú interpretované nemocným nechajú pochopiť aj druhú, pre nás 

vlastne vždy rozhodujúcu tému rozhovoru a to je úloha osobnej viery v Boha, ktorá je liekom a cestou 

záchrany v tomto existenčnom zápase. Náznaky týchto tém umožňujú, ak si ich citlivo všímame 

a empaticky ich zdôrazňujeme, aby sa pri nich nemocný čím viac zdržal a povedal o nich vyznavačsky 

možno prvýkrát v živote nahlas, čomu verí, alebo čoho sa obáva. 

Dôležitým duchovným nástrojom v tomto type rozhovoru je modlitba, biblická meditácia 

a Večera Pánova. Tieto približujú k Bohu a sú posilnením osobnej viery.  

V tomto súvise prichádza do úvahy aj príprava na rozhovor. Táto spočíva vo výbere možných 

biblických textov, ktoré by mohli primerane situácie viery chorého poskytnúť odpoveď Božieho slova 

do aktuálnej situácie. 

        

 

                                                 
14 Pozri o seminári, jeho účastníkoch a cieľoch podrobne APPELKAMP, J. Türe öffnen, s. 129 – 201. 
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Návšteva trpiacich žiaľom  

Pre pastorálno-psychologické pochopenie situácie žialiacich je potrebné poznať rôzne reakcie, 

ktoré žiaľ, strata drahej osoby, vyvolá. Pri nich sa často prejaví jasne liečiaca sila viery. Pri jej 

nedostatku, alebo aj z iných dôvodov možno naopak pozorovať rôzne deformácie, ktoré žiaľ 

spôsobuje na správaní, alebo dokonca na osobnosti človeka. 

V literatúre sa zvyknú rozlišovať tieto prejavy, alebo dôsledky straty blízkeho: 

- šok; 

- hnev a hľadanie vinníkov; 

- kontrola žiaľu odvádzaním pozornosti na iné činnosti; 

- aktivity na zachovanie pamiatky mŕtveho a jeho diela upokojujú; 

- samota a stiahnutie sa do úzadia; 

- prijatie straty a nový záujem o život; 

Často nasledujú rôzne prejavy užialenosti za sebou ako reťazec. Podpora pastorálnymi 

návštevami je najmä u osamelých ľudí rozhodujúcou službou cirkvi. Má pastorálny, často tiež 

diakonický, charakter. Umožňuje diagnostické posúdenie stavov, v ktorom sa smútiaci človek 

nachádza  a hľadanie spôsobov, ako prekonať dôsledky žiaľu nástrojmi duchovnej pomoci 

a spoločenstva kresťanov. 

V tejto úlohe rovnako ako pri iných predstavujú najvzácnejšiu možnosť pomoci otázky 

osobnej viery. V osobnom rozhovore prichádzajú osobné vyznania a skúsenosti viery. Svedectvá viery 

bývajú doložené osobnými zážitkami, alebo veľmi osobnými otázkami. Ich vyslovenie znamená 

najvyššiu úroveň dôvery a v nás pastorálnych spolupracovníkoch vyvolávajú hlbokú vďačnosť za to, 

že smieme byť prítomní a vstúpiť do rozhovoru o týchto témach osobnej viery. 

Umožnenie takéhoto rozhovoru o viere rastie odvaha partnera rozhovoru hovoriť o viere, a tak 

posilňovať osobným svedectvom aj iných kresťanov. Prirodzeným priestorom pre takýto proces je 

vlastná domácnosť, do ktorej vstupuje dôveryhodný duchovný pracovník prichádzajúci v mene Ježiša 

Krista ako spolupracovník cirkvi.   

 

5.2. Otázky viery a modlitba pri návšteve (predstavuje ďalší široký okruh možností). 

5.3. Otázky o cirkevných otázkach 
5.4. Problémy manželstva a partnerstva 
5.5. Problémy výchovy 
5.6. Rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú v závislosti na omamných látkach a rozhovor s ich 
príbuznými. 
5.7. Návšteva starnúcich 
5.8. Návšteva jubilantov 
5.9. Prípady sociálnej núdze a ich riešenie 
5.10 Susedské problémy a susedské konflikty15 

                                                 
15 K jednotlivým tematickým dôraz pozri viac APPELKAMP, J. Türe öffnen, s. 129 – 201. 
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6. Návštevná  služba 

„Návštevná služba vyplýva z podstaty novozmluvného zboru (ekklesia) a kresťanského 

bratstva16, a preto je úlohou všetkých členov zboru.“17 Pre evanjelické cirkvi, ktoré sú vedené zásadou 

všeobecného kňazstva všetkých veriacich by takéto chápanie pastorálnej služby malo byť samozrejmé. 

Pozorujeme však, že nestačí, keď táto zásada bola vpísaná do zásad správy cirkvi v cirkevnej ústave 

z roku 1951 a je dnes tiež súčasťou cirkevnoprávnych zásad našej cirkvi. Podobne je tomu aj 

v cirkvách reformácie v zahraničí. Napriek tomu je návštevná služba v cirkevných zboroch, ktorá je 

založená na cieľavedomom výbere a príprave spolupracovníkov v tejto službe, skôr výnimkou ako 

pravidelnosťou. 

Potrebu takto chápanej služby nespochybňuje potrebu kňaza v pastorálnej službe. Táto potreba 

je zrejmá nie iba preto, že si v cirkevných zboroch ľudia zvlášť cenia návštevu kňaza najmä pri 

dôležitých slávnostných udalostiach. Kňaz je v návštevnej službe nenahraditeľný najmä v súvise so 

sakramentálnymi bohoslužobnými výkonmi pri chorých, v rodinách, je potrebný aj v prípadoch 

návštev v súvise s úlohami konfirmačnej prípravy. 

 Návštevná služba cirkevného zboru, v ktorej má významnú koordinačnú i nenahraditeľnú, 

priamu výkonnú úlohu kňaz, je potrebná ešte z jedného dôvodu. „Návštevy poskytujú možnosť vidieť 

členov zboru v ich domácom prostredí. J Augusta žiada od pastorov, aby na všetkých členov zboru 

pamätali na svojich modlitbách a v svojich myšlienkach ich stále videli tam, kde žijú.18    Návštevná 

služba cirkevného zboru, ktorá zahŕňa skupinu pastorálnych spolupracovníkov, je potrebná pre šírku 

pastorálnych úloh, pre veľký počet členov zboru, ktorých by kňaz sám nedokázal pastorálne 

zabezpečiť, ale iste tiež zo zásadného dôvodu, že táto úloha vyplýva z obdarenosti pre túto službu 

rôznych členov zboru a z kvality spoločenstva cirkvi, ktoré je Kristovým živým telom.  

 

7. Pastorálne dopracovanie výsledkov 

Aj o pastorálnych návštevách v domácnosti platí, že si ich výsledky treba, pre našu ďalšiu 

službu pre týchto ľudí, poznačiť do pastorálneho denníka. Tomuto kroku predchádza osobné 

zamyslenie nad priebehom, témami a výsledkami. Cieľom je zároveň posúdiť a rozpoznať funkciu 

psychologických fenoménov, ktoré pôsobia v rozhovore.  

Dobrou pomôckou sú otázky: Čo viem? Čo sa domnievam? Aká bola moja prvá reakcia? Aký 

prípad mi to pripomína? Čo mi bolo sympatické, Čo mi bolo nesympatické? Akú symptomatiku 

predpokladám (etickú, vieroučnú...) 

 

 

 

                                                 
16 lepšie, inkluzívne pre mužov a ženy by sme mali hovoriť o súrodenectve  
17 KEHNSHERPER, G. Der Hausbesuch, s. 182. 
18 SMOLÍK, J. Pastýřska péče, s. 66. 
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Sumarizácia základných poznatkov 

Návštevy v domácnosti konané podľa systematického programu a uprednostňované  

v týždennom programe úloh cirkvi, sú určite dobrou a osvedčenou „stopou“ na ceste k duchovnej 

obnove zboru a pre posilnenie cirkevného zboru. 

Pastorálne návštevy v domácnostiach sa dejú z Kristovho poverenia v Jeho zachraňujúcej 

moci a privádzajú ku Kristovi. 

Ich cieľom je pomoc viery a života a integrácia členov do bohoslužobného a slúžiaceho 

spoločenstva cirkvi. 

Konáme ich ako súčasť Božej misie v našom čase. Vedomie o misijnej kvalite a misijnom 

zameraní pastorálnych návštev v domácnostiach patrí k základnej teologickej vybavenosti 

pastorálnych spolupracovníkov. 

Táto štúdia sa snažila preukázať, že pre  úspešné zvládnutie pastorálnych návštev 

v domácnostiach je potrebné splnenie viacerých predpokladov. Pomenujeme aspoň tie 

najpodstatnejšie: 

Je potrebné zoznámiť sa s pozitívnymi a negatívnymi sociálno-psychologickými okolnosťami, 

za ktorých sa tieto návštevy v prostrední dnešnej kultúry konajú. Ich znalosť pomáha nájsť správnu 

formu a primeraným spôsobom aplikovať pastorálnu pomoc. 

Dôležité je typologické rozoznávanie situácií, za ktorých sa návštevy konajú. Využitie týchto 

typologických zvláštností rôznych druhov návštev je dôležité pre dosiahnutie cieľov pastorálnej 

pomoci podľa zásadného poverenia k pastorálnej službe a podľa potrieb jednotlivca, či skupín, ktorým 

je pastorálna pomoc venovaná.  

Dôležité je trvalé vedomie o prepojenosti pastorálnych návštev v domácnostiach so 

základnými formami služby cirkevného zboru, s jeho bohoslužobným životom a diakonickým 

mandátom. 

Rastúci význam pre úspešnosť pastorálnej pomoci má expertíza pastorálneho pracovníka pre 

špecifické problémy, ktoré sa počas návštev otvárajú (duchovné, psychologické, manželské, susedské, 

sociálne problémy... ). 

Pastorálna služba je úlohou cirkevného zboru a cirkvi. Preto ju vykonávajú nie len ordinovaní 

spolupracovníci, ale cirkev pre túto služby pripravuje aj neordinovaných spolupracovníkov a povoláva 

ich do nej v zmysle všeobecného kňazstva všetkých veriacich. 

Kumulatívna platnosť vyššie uvedených predpokladov zvyšuje odvahu pre službu návštev 

v domácnostiach a radosť z ich výkonu pri pastorálnych pracovníkoch rovnako ako pri navštívených. 

Boh koná svoje dielo cez nás našou ochotou k exodu z nášho chráneného priestoru do 

zložitostí sveta, v ktorom žije Boží ľud. Priamo do stredu života. Do domácností a rodín. 
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