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Masmediálna spiritualita

• Genéza: praktická potreba, dynamický charakter, momentálny stav

• Cieľ: vytvoriť systematickú syntézu nového smeru spirituálnej teológie

• Metóda: pluralita metód - systematizácia (najmä 1. kapitola) – analýza 

(magistéria) – syntéza – dedukcia – vízia

• Limity: rozsah a poslanie habilitačnej práce, zachytenie aktuálneho 

stavu bádania



Význam termínu 

„masmediálna (mediálna) spiritualita“

a) spiritualita – duchovná interpretácia samotného fungovania komunikácie 

a médií, trojičný dynamizmus komunikácie – problematika prenášania 

duchovnej skúsenosti masmédiami

b) spiritualita ako liek z chorôb mediálnej kultúry

c) bežný duchovný život v pod vplyvom vizuálnej kultúry a virtuálnej reality

d) špecifická „stavovská“ spiritualita pracovníkov médií



Štruktúra práce

I. kapitola: Mediálna spiritualita ako teologická disciplína?

II. kapitola: Médiá v zrkadle cirkevného Magistéria

III. kapitola: Diagnóza a terapia chorôb mediálnej kultúry



Prvá kapitola

Mediálna spiritualita ako teologická disciplína 

1. Pojem spirituality, metódy, predmet (s prihliadnutím na masmediálnu 

kultúru)

2. Nové cesty spirituality a ich výzvy

3. Teologická podstata komunikácie



Osobitné akcenty, prehĺbenia a prínos 

I. kapitoly

- Svet ako zdroj a priestor duchovnej skúsenosti, symbolický 

jazyk – jazyk vlastný duchovnej skúsenosti (most medzi 

videným a zakúšaným)

- Poukázanie na omyly v chápaní duchovného života 

(orientácia v aktuálnom zmätku pseudospiritualít)

- Teologická podstata komunikácie a jej dynamizmov ako aj 

ontologického dobra; spôsoby ako Boh komunikuje 

s človekom; nadčasovosť písaného slova; modlitba 

a meditácia ako privilegovaný priestor komunikácie



Druhá kapitola

Masmédiá v zrkadle Magistéria

1. Magistérium, jeho autorita, cieľ a záväznosť

2. „Sympaticko – prorocký“ prístup Cirkvi voči médiám

3. „Transverzálne magistérium“ o spoločenských komunikačných 

prostriedkoch.



Osobitný prínos 

II. kapitoly

a) Systematické predstavenie obsahu, poslania, 

záväznosti Magistéria (v aktuálnom zmätku 

interpretácií). Dáva nielen rámec, ale aj váhu 

samotným vyjadreniam Magistéria (pokoncilového) 

na adresu masmédií

b) Zavedenie a apológia pracovného termínu (terminus

technicus) „sympaticko – prorocký prístup“ (Cirkvi 

voči masmédiám)

c) Druhý vatikánsky koncil – nie prelom, ale kontinuita 

d) Transverzálne magistérium



“
”

“”

Sympatický prístup

Sympatia ako „súcitenie, súlad, duchovná spriaznenosť, náklonnosť, 

obľuba, kladný priateľský pomer

„Ocenenie masmédií ako Božieho daru a výzvy našich čias s obrovským 

potenciálom dobra“

Vychádza z prorockého úradu pokrstených z krstného pomazania.

„Kritické poukazovanie na nepriaznivé dôsledky no najmä ponúkanie 

radikálnej konštruktívnej alternatívy“ (napr. osobné kontakty verzus 

sociálnej siete)

Prorocký prístup

Ad b)



Od apoštolských čias: hlásanie pravdy, vyvracanie heréz. Zapájanie 

písaného slova, obrazu, pohybu.

Inter Mirifica – nebol medzník v prístupe

Konštitácia pápeža Inocenta VIII. Inter multiplices (12. november 1487; 

objav kníhtlače 1439).

Pius XII. Encyklika Miranda prorsus o filme, rozhlase a televízii 

(8. septembra 1957) – od septembra 1948 Pápežská komisia pre didaktickú 

a náboženskú kinematografiu

Ad c)

Základný prístup Cirkvi k médiám



- Celkove o médiách prekvapivo málo (Pavol VI. sedem encyklík, médiá len 

úlomkovito v dvoch; Ján Pavol II. zo 14 encyklík len v 4)

- Keď sa hovorí o zapájaní masmédií do diela evanjelizácie, katechézy 

a ohlasovania, väčšinou sa spája s pripomenutím priority priameho ohlasovania.

- Okrem možnosti zapojiť masmédiá do poslania Cirkvi s gradujúcou frekvenciou 

médiá spomínané v kontexte ich negatívnych vplyvov

Ad d)

Závery výskumu transverzálneho magistéria
(plnotextovým vyhľadávaním, všetky predmetné miesta)



Tretia kapitola

Diagnóza a terapia chorôb masmediálnej kultúry

1. Charakteristika javu, označovaného ako „mediálna kultúra“, „kultúra obrazu 

(vizuálna), život vo virtuálnej realite. Rozdiel medzi pojmovým a obrazovým 

(ikonickým myslením), „homo videns“ kontra „homo sapiens“, diagnóza chorôb 

mediálnej kultúry, mediálne závislosti, nové médiá a náboženstvo

2. Možnosti duchovného uzdravenia – vzťah spásy a uzdravenia, princíp „integrálneho 

uzdravenia“, „cesta srdca“, „mystika prírody“, „modlitba ako dialóg“

3. Cez krásu k pravde a dobru – transcendentálie a ich vzájomné prepojenie; liturgia 

a umenie; obdiv a kontemplácia; 



Ďakujem za pozornosť
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