
 RADOVAN �OLTÉS 

 

262 

 
 
 
Fenomén televízie v ✁ivote kres✂ana 
 
 
 
RADOVAN ✄OLTÉS 
Pre☎ovská univerzita v Pre☎ove, Gréckokatolícka teologická fakulta 

 
 
 

Abstract: The television is the most influential from all mass media. 
The television influence all important area of human life like policy, 
economy, culture, education and pedagogy. It has a great power to for-
malize people✆s behavior and mind positively. On the hand the TV- pro-
gram makers offer programs, which oppose moral values and human 
thinking. This all has an influence on public opinion, consuming society 
and relativism of values. Even though everybody within himself is free 
and has a possibility to make a decision, what kind of TV-program he 
chooses or rejects. In this Christian freedom result, the freedom which 
grows as much as the intensity of Christian relationship with God.  

Key words: Television. Mass media. Communication. Public opin-
ion. Ethic. Advertisement. 

 
 
1 Pôsobenie televízie 
Charakteristickým znakom dne✝nej spolo✞nosti je ve✟ký rozvoj 

spolo✞ensko-komunikatívnych prostriedkov, ktoré sa stávajú neod-
myslite✟nou sú✞as✠ou ka✡dodenného ✡ivota. ☛Informovaním a for-
movaním ovplyv☞ujú správanie jednotlivcov, národov, utvárajú spolo-
✞enské vedomie a pôsobia na nábo✡enské aj morálne zvyklosti, poli-
tické aj kultúrne systémy.✌1 

V tomto mediálnom prostredí má popredné miesto televízia. Je 
prí✠a✡livá, ka✡dému dostupná, populárna a z h✟adiska názornosti 
mimoriadne pôsobivá. Preto má najmasovej✝ie pole pôsobnosti. Pomáha 
✞loveku pri sebarozvoji v rôznych oblastiach spolo✞enského ✡ivota. 
V tomto kontexte mô✡e by✠ prínosom, ale aj prostriedkom na 

                                                 
1 ✍✎URKOVÁ, M.: Vplyv masmédií na rodinu. In: Nová evanjelizácia. Zborník, III. 
ro✏ník, Bratislava : Dobrá kniha, 1994, s. 126. 
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presadzovanie nie v✁dy prijate✂ných informa✄ných obsahov odporujúcim 
etickým princípom spolo✄enského ☎ ✂udského ✁ivota. Preto sú tvorba 
a konzum programovej skladby neoddelite✂né od etiky a zodpovednosti 
za spolo✄né dobro. 

 
1.1 Prínos televízie 
1.1.1 V politike a hospodárstve 
Televízia ako masmediálny prostriedok má predov✆etkým 

napomáha✝ pri rozvoji ✂udskej spolo✄nosti. Spolu s inými komuni-
ka✄nými prostriedkami zdokona✂uje styk medzi ✂u✞mi a navzájom ich 
zbli✁uje tak, ✁e ich uzatvára do akéhosi kruhu, v ktorom sú ✂udia nútení 
medzi sebou komunikova✝ a spolupracova✝. Takto sa prehlbuje ce-
lospolo✄enský dialóg, v ktorom prúdením a prená✆aním správ a názorov 
majú v✆etci ú✄as✝ na problémoch a ✝a✁kostiach jednotlivcov i celého 
spolo✄enstva a vzrastá medzi nimi vzájomné porozumenie, ✁i✄livos✝ 
a v✆eobecný pokrok.2 Vytvára sa akési verejné fórum, na ktorom si ✂udia 
vzájomne vymie✟ajú názory a skúsenosti, ✄ím sa obohacuje ich ✁ivot 
a rozh✂ad. 

Televízia odbúrava hranice priestoru a ✄asu medzi ✂u✞mi 
a napomáha vzájomnej solidarite, spoluzodpovednosti a pluralite, ktorá 
predpokladá vzájomnú toleranciu. Predstavovanie týchto princípov cez 
televíziu v nemalej miere napomáha politickej a hospodárskej stabilite 
a podporovaniu hodnôt mieru, pokoja a rozvoja. Otvára sa tu ve✂ký 
priestor pre lep✆iu informovanos✝ o politických udalostiach a verejných 
✄inite✂och uchádzajúcich sa o úradné funkcie, ✄ím sa mô✁e televízia sta✝ 
dôle✁itým kontrolným nástrojom politikov a rozhodnutí, vyplývajúcich z 
ich funkcie. V tejto oblasti sú ve✂kým prínosom regionálne televízie, 
ktoré mô✁u sprostredkova✝ informácie o dianí v regióne a regionálnom 
zastupite✂stve omnoho dôkladnej✆ie a objektívnej✆ie ako televízia, ktorá 
pôsobí na národnej úrovni. Na Slovensku je v tejto oblasti e✆te zna✄ný 
deficit.  

V súlade s etickými princípmi, re✆pektujúcimi dôstojnos✝ ✄loveka, 
mô✁e televízia pomôc✝ ako prevencia pred korupciou a manipuláciou s 
ob✄anmi jednotlivých ✆tátov a napomôc✝ spravodlivosti. Preto sa 
televízia neraz stala t✠✟om v oku tých, ktorí nedokázali odola✝ po-
ku✆eniu moci a stali sa precitlivenými na potrebnú kritiku. Výsledkom 
boli snahy ovládnu✝ a manipulova✝ spravodajské relácie a tak dosiahnu✝ 
neocenite✂ný vplyv na verejnú mienku.  

V súvislosti s hospodárstvom sa na poli obchodu otvára priestor pre 
reklamu, ktorá mô✁e by✝ ✡u✁ito✄ným nástrojom na zachovanie ✄estného 
a mravne zodpovedného sú✝a✁enia, ktoré vedie k hospodárskemu rastu 

                                                 
2 Porov. Pápe☛ská rada pre spol. komunika☞né prostriedky: Communio et progressio, 19. 
Trnava : SSV, 1999, s. 20. 
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v slu✁be pravého ✂udského rozvoja.✄3 Informáciami o dostupnosti 
a kvalite výrobkov umo✁☎uje reklama ✂u✆om urobi✝ objektívnej✞í výber 
produktov. Takto potom dochádza k lep✞ej distribúcii a predaju (kvalit-
ného) tovaru, ✟o pozitívne vplýva na rozvoj priemyslu a v kone✟nom 
dôsledku aj zamestnanosti. Ak by sme dnes odstránili médiá, hospodár-
ske systémy by ✝a✁ko mohli fungova✝ a ✠základné ekonomické ✞truktúry 
by sa zrútili, ✟o by spôsobilo obrovské ✞kody ve✂kému po✟tu ✂udí i celej 
spolo✟nosti.✄4 

 
1.1.2 V kultúre 
V kultúrnej oblasti mô✁e televízia v zna✟nej miere prispie✝ 

k sprostredkovaniu krásy, dobra a poznania. Umo✁☎uje svojim 
príjemcom ✠vyu✁íva✝ chvíle oddychu na zve✂adenie vlastnej duchovnej 
kultúry a oboznamova✝ sa s dejinami a kultúrou celého sveta.✄5 
V okamihu sú divákovi ✠prístupné✄ rôzne pamiatky a umenie sveta, s 
ktorými by sa iná✟ nestretol. 

Taktie✁ mô✁e ve✂mi ✁ivo udr✁iava✝ miestne regionálne a etnické 
kultúrne tradície. Zdá sa, ✁e regionálne a miestne vysielanie je divákovi 
ove✂a bli✁✞ie, preto✁e reflektuje skúsenos✝ jeho osobného kultúrneho 
a ✁ivotného prostredia. ✡lovek sa v takto zameranom programe dostáva 
bli✁✞ie k udalostiam zo svojho regiónu, ✟o v ☎om mô✁e vyvola✝ vä✟✞iu 
zaanga✁ovanos✝ o okolie ako v prípade udalosti vzdialenej tisíce 
kilometrov na inom kontinente. 

Televízia zvy✞uje mo✁nos✝ hlb✞ie pre✁íva✝ hudbu, ✟i iné umenie: 
napríklad detailným záberom ✟rty sochy tak, ako to robí hraný film, ke✆ 
chce vyjadri✝, ✁e videnou osobou zmietajú vá✞ne, zápasia v nej 
my✞lienky, alebo ju uvedie do pohybu tak, ✁e nejaký pohyb sochy 
dostáva vzlet. Zobrazovanú postavu doslova o✁iví.6 

 
1.1.3 Vo vzdelávaní a výchove 
Televízia má ve✂ký vplyv na výchovu a vzdelávanie, kde sa aktívne 

spolupodie✂a. ✠Film a televízia majú nenahradite✂nú výhodu v tom, ✁e 
ukazujú scény, epizódy, uká✁ky, komplexnú ✟innos✝ ✟asto lep✞ie, ne✁ je 
to pri priamom pozorovaní a pou✟ovaní.✄7 Divák mô✁e sledova✝ udalosti 
filmu alebo iného programu tak, akoby sa na nich priamo zú✟ast☎oval. 

                                                 
3 Pápe☛ská rada pre spol. komunika☞né prostriedky: Etika reklamy, 5. Trnava : SSV, 
1997, s. 8. 
4 Pápe☛ská rada pre spol. komunika☞né prostriedky: Etika v spolo✌enskej komunikácii, 7. 
Trnava : SSV, 2000, s. 15. 
5 Pápe☛ská rada pre spol. komunika☞né prostriedky: Communio et progressio, 148, s. 91. 
6 Porov. BUDA, B.: Empatia. Nové Zámky : Psychoprof, 1994, s. 304. 
7 SPUCH✍ÁK, J.: Masovokomunika☞né prostriedky ✎ fenomén dne✏nej pastorácie. In: 
Studia theologica scepusiensia Nr.2. Zborník, Spi✏ské Podhradie : K✑azský seminár 
biskupa Jána Vojta✏áka, 1998, s. 160. 
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To formuje city, spôsob vnímania a motiva✁ný horizont konzumenta. 
✂Ak sa správne zvolí druh a kombinácia audiovizuálnych prostriedkov, 
mô✄e subjekt ✄i☎ istý ✁as v masmédiami vykon✆truovanom svete tak, aby 
do✆lo k zmene jeho citového ✄ivota, spôsobu vnímania a podvedomých 
motivácií. ...Tak mo✄no informáciami a spôsobom ich podania pozitívne 
i negatívne vplýva☎ na vnútorný ✄ivot ✁loveka. Mo✄no teda predvída☎, ✄e 
sa bude nielen urých✝ova☎ a ✆iroko vyu✄íva☎ formácia informáciou, ale ✄e 
sa aj objavia nové spôsoby vyjadrovania myslenia.✞8  

Ve✝a filmov doká✄e zobrazi☎ udalos☎ takým spôsobom, ktorý rozvíja 
a obohacuje ✝udského ducha. To mô✄e napomáha☎ aj pri rozvoji 
empatického myslenia. Film toti✄ zobrazuje rôzne udalosti, ktoré sa 
vyskytujú aj v be✄nom ✄ivote. Hrdina filmu alebo iná postava sa podobá 
divákovi práve tým, ✁o on osobne pre✄il alebo pre✄íva. Film tak 
umo✄✟uje divákovi splýva☎ s emóciami filmovej postavy. Toto 
emocionálne pre✄ívanie mô✄e vplýva☎ na správanie diváka, ktorý si, 
svojím spôsobom, osvojuje myslenie a konanie filmového hrdinu. Pri 
zobrazovaní situácií, ktoré sa bezprostredne vz☎ahujú na ná✆ ✄ivot, 
nastáva mimoriadne cenné a u✄ito✁né empatické spracovanie, preto✄e 
na základe filmu sa emócie a napätia tých, s ktorými sme v istom 
vz☎ahu, stávajú pochopite✝nej✆ími, lep✆ie sa mô✄eme do nich v✄i☎.9 

Pre deti sú zvlá✆☎ prínosom rozprávky, ktorých zámerom je 
jedine✁ným spôsobom rozvíja☎ zmysel pre rôzne hodnoty, pravdu 
a spravodlivos☎. Samozrejme ak zobrazujú pozitívne a morálne 
hodnotné obsahy. Na druhej strane je v✆ak do ur✁itej miery 
ochudobnená detská fantázia a predstavivos☎, ktoré sa viac rozvíjajú 
✁ítaním alebo po✁úvaním. 

 
1.2 Etické problémy v pôsobení televízie 
1.2.1 Verejná mienka 
V✆etky médiá, vrátane televízie, sa do zna✁nej miery podie✝ajú na 

vytváraní a formovaní názorov a postojov k hodnotám a zmyslu ✄ivota. 
Otvára sa ve✝ký priestor pre výmenu a presadzovanie rôznorodých po-
h✝adov, ✁o pomáha obohacova☎ ✄ivot a vyspelos☎ ✝udí.10 Na druhej strane 
televízia a iné médiá priná✆ajú reálne a cite✝né nebezpe✁enstvo 
v mo✄nosti ovplyv✟ovania zmý✆✝ania a postojov vä✁✆iny, pod✝a potrieb 
a záujmov mediálnych autorov. Tým, ✄e zvýraz✟ujú jednu informáciu, 
zmen✆uje sa význam toho, ✁omu nevenujú pozornos☎. Tak mô✄u by☎ 
niektoré názory, jednotlivci alebo skupiny v podstate ✂uml✁aní✞. Na 

                                                 
8 SPUCH✠ÁK, J.: Masovokomunika✡né prostriedky ☛ fenomén dne☞nej pastorácie. In: 
Studia theologica scepusiensia Nr.2., s. 160. 
9 Porov. BUDA, B.: Empatia, s. 303. 
10 Porov. Pápe✌ská rada pre spol. komunika✡né prostriedky: Communio et progressio, 
24, s. 24. 
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politickom poli to mô✁e vies✂ k ideologickej manipulácií a demagógií 
podporujúcej nespravodlivos✂ a násilie re✁imov, na propagáciu 
nespravodlivých zákonov alebo zákonov proti ✄udskosti. Právo, 
pozostávajúce z takýchto zákonov, potom prestáva stabilizova✂ mravné 
pomery v spolo☎nosti a to tým, ✁e prestáva popisova✂ ur☎ité oblasti 
✄udského ✁ivota (genetické in✁inierstvo, interupcia, eutanázia, 
homosexuálne man✁elstvá...)11. Právo a etika sa dostávajú do konfliktu. 
Ke✆ sa medzi nimi vytráca jednota, ✄ahko sa mô✁e sta✂, ✁e konanie, 
ktoré je právne pova✁ované za legálne je v ostrom rozpore s morálkou.  

Tým, ✁e sa vplýva nielen na spôsob myslenia, ale aj na jeho obsah, 
sú mnohí vedení k presved☎eniu, ✁e skuto☎né je len to, ☎o za skuto☎né 
pova✁ujú médiá. ✝o médiá neuznajú za významné, zdá sa bez 
významu.12 ✞Je dôle✁ité, aby verejnos✂ získala sebavedomie v tom, ✁e 
pova✁uje za významné a skuto☎né i to, ☎o sa v médiách neobjavuje, 
a uznala i také hodnoty, ktoré médiá prehliadajú.✟13 

Hypotéza nemeckej bádate✄ky Elizabeth Noelle Neumanovej hovorí 
o tzv. ✠pirále ml✡ania. Tá je zalo✁ená na v☛eobecnom uznávaní verejnej 
mienky. Vychádza zo skúsenosti, ✁e spolo☎nos✂ prispôsobenie sa 
odme☞uje a prehre☛ky proti spolo☎enskému zdie✄aniu mienky trestá.14 
Ak sa niekto postaví verejne proti spolo☎nému názoru, riskuje 
opovrhnutie, výsmech a izoláciu. Preto v strachu pred takýmto 
✞sebaodsúdením✟ rad☛ej ml☎í.  

Na druhej strane verejnú mienku tvorí ☎asto men☛ina, ktorá vyu✁íva 
silné a mocné média. Tí, ktorí hovoria hlasnej☛ie a sú verejne vidite✄ní, 
zdajú sa by✂ silnej☛í, ne✁ v skuto☎nosti sú. Predpokladá sa, ✁e názor, 
ktorý sa v tomto procese za☎ne presadzova✂, sa zdá by✂ silnej☛í, ne✁ 
v skuto☎nosti je, ☎o zatla☎uje ostatné názory hlb☛ie do vnútra ✄udí, ktorí 
ich zastávajú.15 

✌pirála ml☎ania, ktorá sa takýmto procesom s✂ahuje, skres✄uje 
predstavu o ve✄kosti podpory kontroverzným témam, hoci sa zdá, ✁e 
vä☎☛ina ich podporuje. Ml✡iaca vä✡✠ina v súkromí zdie✄a jeden svoj 
názor, av☛ak verejnú diskusiu ovláda hlu✡ná men✠ina. Tu ☎lovek zo 
strachu pred izoláciou neustále skúma, aký názor k danej problematike 
má vä☎☛ina a men☛ina. ✞Spolo☎enská povaha ✄udstva spôsobuje, ✁e sa 
✄udia obávajú sociálnej segregácie (oddelenia, vylú☎enia) a ✁e chcú by✂ 
ostatnými uznávaní a milovaní.✟16  

                                                 
11 Porov. ANZENBACHER, A.: Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994, s. 115. 
12 Porov. Pápe✍ská rada pre spolo✎enské komunika✎né prostriedky: Aetatis novae, 
4.Trnava : SSV, 1996, s. 9. 
13 PESCHE, K.H.: K✏es✑anská etika. Praha : Zvon, 1999, s. 348. 
14 Porov. KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995, s. 210. 
15 Porov. KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace, s. 211. 
16 KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace, s. 211. 
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Televízia, ktorá sa stáva sú✁as✂ou denného ✄ivota ponúka zvä✁☎a 
jednostranný poh✆ad na svet, ✁o sa prejavuje v rovnakom názore na 
hodnoty, ✄ivotné postoje, politickú orientáciu. ✝Názor jednotlivcov 
patriacich k sociálnym skupinám, ktorých vnímanie sveta sa výrazne 
odli☎uje od poh✆adu ☎íreného televíziou, sa v prípade, ✄e mnoho sledujú 
televíziu, deformuje.✞17 Vytráca sa tak rozmanitos✂ názorov a televízia sa 
u týchto divákoch stáva jediným kritériom pravdivosti a objektivity. 

Tu sa uplat✟uje tzv. mainstreaming (spojenie s hlavným prúdom, 
tendenciou), v ktorom dochádza ku kultúrnej kultivácií ✆udí cez 
sprostredkované obrazy. Analýza kultúrnej kultivácie vychádza 
z predpokladu, ✄e ✁ím viac ✁asu ✆udia strávia sledovaním televízie, tým 
viac sa ich názor na svet bude podoba✂ názoru, ktorý televízia ☎íri. 
Odpovede ✝silných✞ divákov (tí, ktorí sledujú denne televíziu ☎tyri 
hodiny a viac) majú sklon odrá✄a✂ televízny svet viac ako ✝slabí✞ diváci 
(tí, ktorí sledujú televíziu do dvoch hodín denne).18 

 
1.2.1.1 Reklama 
Komer✁ná reklama je neoddelite✆nou sú✁as✂ou mediálneho 

pôsobenia. Ak absentuje etický rozmer, mô✄e reklama znamena✂ vá✄ne 
nebezpe✁enstvo pre ☎tandard rodiny a spolo✁nosti. ✝Pou✄itím stále 
rafinovanej☎ích prostriedkov reklama cielene zosil✟uje a dokonca umelo 
vytvára najrôznej☎ie potreby (hlavne tie, ktoré s✆ubujú úspech).✞19 Spája 
propagovaný objekt s intenzívnym ✄elaním potenciálneho zákazníka 
a ú✁elovo prebúdza pocit potrebnosti a modernosti. ✝Jednou z prí✁in 
tohto zneu✄ívania dôvery je ziskuchtivos✂ mediálnych autorov, ktorým 
ide viac o peniaze ako o ✁loveka.✞20 V tomto pachtení sa po zisku 
neváhajú pou✄íva✂ ani zavádzajúce informácie, ✁i najnov☎ie zahrávanie 
sa s ✆udskou zmyselnos✂ou, ktorými cielene úto✁ia na podvedomie 
potencionálneho zákazníka do takej miery, ✄e sa ohrozuje sloboda 
výberu kupujúceho.21 

Reklama je dôle✄itým spojivom medzi konzumentom a výrobcom. 
Musí v☎ak sp✠✟a✂ aj ur✁ité etické kritéria. Dne☎ná reklama doslova 
pracuje manipulatívnym spôsobom, aby sa dosiahol cie✆ ✡ záujem 
zákazníka. Ved✆a informácií pracuje reklama s manipulativnými trikmi, 
ktoré uviedol americký sociológ Vance Packard vo svojej knihe 
☛Tajomní zvodcovia☞: 

                                                 
17 KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace, s. 208. 
18 Porov. KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace, s. 207. 
19 KERN, H. [et al.]: P✌ehled psychológie. Praha : Portál, 1999, s. 46. 
20 Pápe✍ská rada pre spol. komunika✎né prostriedky: Etika v spolo✏enskej komunikácii, 
17, s. 25. 
21 Porov. Pápe✍ská rada pre spol. komunika✎né prostriedky: Communio et progressio, 
60, s. 43. 
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- podprahové pôsobenie, napr. krátkodobá reklama; vedomím 
nevnímané obrazy zaradené po✁as filmu (v mnohých ✂tátoch 
zákonom zakázané); 

- selektívne, jednostranné, neúplné informácie (pri ✁okoláde sa hovorí 
len o vý✄ivnej hodnote, nie o pokazených zuboch, pri cigaretách...); 

- majoritné pôsobenie: ☎U✄ milióny...✆; 
- predstieranie ✝asového tlaku: ☎Posledná príle✄itos✞...✆; 
- navodzovanie emócií: sex, vo✟nos✞, dia✟ka, istota, strach; 
- efekt experta, vedúceho pokusu: komunikátor (hovorca) v bielom 

plá✂ti vedca; 
- sugestívne pôsobenie: ve✟kolepí snímok s akustickým podfarbením; 
- animizmus: veci majú du✂u, vane hovoria; 
- exaktná lo✠: triky so ✂tatistickými ✁íslami a percentuálnymi údajmi; 
- sleeper-efekt: i u nesympatických komunikátorov na nás nie✁o 

zapôsobí ✡ a toto pôsobenie je dlhodobej✂ie; 
- nápadnos☛ a opakovanie (prieraznos✞ informácie ✡ prekvapivos✞ a 

nápadnos✞). 22 
K✟ú✁ovou metódou reklamy je spojenie propagovaného produktu 

so ✄elaním potencionálneho zákazníka. Dôle✄ité je iba to, aby sa 
reklame podarilo v predstave a pamäti konzumenta takéto spojenie 
vytvori✞ a zárove☞ vytvori✞ pocit potrebnosti a modernosti. 

 
1.2.2 Kultúra 
Ve✟mi úzko s verejnou mienkou je spojený kultúrny horizont 

✁loveka. ✌ím viac ✁lovek rozvíja seba samého a utvrdzuje sa 
v duchovných hodnotách, tým viac sa stáva sebou samým a odoláva 
manipuláciám zo strany druhých. Otvára sa pre vy✂✂ie hodnoty vo svojej 
vnútornej slobode, ktorú stále rozvíja. Preto ak chce televízia ☎pre✄i✞✆ 
a zaisti✞ si sledovanos✞, musí presved✁i✞ diváka o tom ako ve✟mi ju 
potrebuje. 

Televízia a iné média vedia, ✄e mô✄u ✄i✞ len v závislosti na divákovi 
a tak ☎predávajú svoje posolstvo primerane estetizovane: prívetivo 
pôsobi✞ a vyvoláva✞ slas✞.✆23 Estetika sa tak stala uspokojovaním slasti. 
Programová ponuka sa prispôsobuje divákovi v reflexii nad jeho 
tú✄bami a potrebami, preto✄e takto sa zabezpe✁í úspech televízie. Ak je 
miera sledovanosti nízka, potom príslu✂ný televízny program nemá 
✄iadnu ✂ancu by✞ podporovaný reklamou. Naopak, ✁ím vä✁✂í je po✁et 
divákov, tým lep✂ia je finan✁ná situácia televízneho priemyslu. Kritériom 
pravdivosti sa nestáva objektívny poh✟ad na hodnoty, ale to, ✁o chce 
vidie✞ divák.  
                                                 
22 KERN, H. [et al.]: P✍ehled psychológie, s. 46. 
23 KUSCHEL, K. J.: Média, dne✎ní kultura a morálka. In: Teologické texty. Praha : Zvon, 
4/1995, 6. ro✏ník, s.126.  
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V sú✁asnej kultúre je tendencia vníma✂ a uznáva✂ tie hodnoty, ktoré 
majú význam preva✄ne z pragmatického h☎adiska. Tým sa prehliada 
dôle✄itos✂ hodnôt, ktoré majú transcendentný charakter. Ide preva✄ne 
o oblas✂ medzi☎udských vz✂ahov a viery. ✆✂astný ✄ivot je spájaný s 
konzumným ✄ivotným ✝týlom ako v materiálnej, tak aj v oblasti 
vzájomných vz✂ahov. ✞Televízne programy zobrazujú blahobyt ako 
nie✁o dosiahnute☎né, zatia☎ ✁o on v skuto✁nosti dosiahnute☎ný nie je.✟24  

Takéto metódy sa ✁asto vyu✄ívajú vo filme, kde je ve☎ký priestor pre 
pôsobenie na kultúrny a citový ✄ivot diváka. Emócie spojené s realitou 
zohrávajú pri oslovení diváka ve☎mi dôle✄itú úlohu. ✞Film toti✄ zobrazuje 
také ☎udské vz✂ahové problémy a napätia, ktoré sa ✁asto vyskytujú aj 
v be✄nom ✄ivote a s ktorými mnohí zápasia.✟25 V takých prípadoch sa 
rola herca v televízii ve☎mi podobá tomu, ✁o divák momentálne pre✄íva. 
Tu potom dochádza k stoto✄neniu sa s hranou postavou. ✞Silná 
identifikácia vzniká naj✁astej✝ie vtedy, ke✠ hrdina steles✡uje podobné 
rolové kategórie ako divák.✟26 

Ak film podáva skuto✁né ☎udské hodnoty, dochádza k obohateniu 
diváka. Ak ich v✝ak skres☎uje, stáva sa len zrkadlom tú✄ob a predstáv. 
Takýto film je zavádzajúci a je len ilúziou a únikom zo sveta reality. 
Ovplyvnený divák má sklony prená✝a✂ dojmy z filmu do ✄ivota, av✝ak 
pri konfrontovaní sa z realitou, ktorá sa nezhoduje s filmovým 
modelom, mô✄e nastúpi✂ pocit znechutenia, nespokojnos✂, aj problémy 
v oblasti medzi☎udských vz✂ahov. 

Nemô✄eme podce✡ova✂ psychologickú silu filmu. Zvlá✝✂ je tento 
vplyv silnej✝í v kinách, kde v stemnenom h☎adisku je pohybujúci sa 
obraz na plátne takým silným vizuálnym podnetom, na ktorý nemo✄no 
nesústredi✂ pozornos✂. E✝te aj pri vedomom chránení hraníc vlastného Ja 
a pri snahe úmyselne sa vytrhnú✂ z filmového zá✄itku sa poh☎ad upiera 
na plátno. Aj ke✠ televízia v tomto zá✄itku zaostáva za filmom v kine, aj 
tu pracuje podobný psychologický mechanizmus. Pre film je naozaj 
charakteristické, ✄e ve☎mi ✁asto a na dlhý ✁as zaujme myslenie diváka. 
Celé tý✄dne a mesiace sa mô✄u objavova✂ obrazy z videného filmu; vo 
chví☎ach snenia si osobnos✂ ✠alej predstavuje, ✄e je v situácii hlavného 
hrdinu. Nezriedka sa filmový zá✄itok objavuje aj v obsahu snov 
a v my✝lienkach po✁as nasledujúcich dní. O zvlá✝tnom splynutí hraníc 
Ja s filmovým zá✄itkom sved✁í ka✄dodenná skúsenos✂, ✄e po skon✁ení 
filmu nie v✄dy sa hne✠ obnoví zvy✁ajný stav vedomia. Divák ✁asto 
vychádza z kina akoby v polospánku, ✄ijúc e✝te v✄dy vo svete filmu, 

                                                 
24 KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace, s. 42. 
25 BUDA, B.: Empatia, s. 303. 
26 BUDA, B.: Empatia, s. 302. 
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preto✁e jeho pozornos✂ je e✄te v✁dy zameraná na film, ktorý sa v jeho 
fantázii znovu odvíja.27 

Bezduché sledovanie televízie priná✄a negatívne následky 
predov✄etkým v mravnej oblasti. ☎Poklesol prah hanblivosti, ktorý 
doteraz e✄te spolo✆ensky tabuizoval formy napríklad perverznej 
sexuality a násilia.✝28 Média bez zábran a nekontrolovate✞ne ✄íria a 
propagujú bezuzdný sex, rôzne erotické scény, bez ktorých sa 
nezaobíde takmer ✁iadny film. To v✄etko nepriamo podnecuje sexuálnu 
tú✁bu diváka.29 Mladá generácia sa vie len ✂a✁ko vyzna✂ v takomto 
hodnotovom zmätku, hoci sa to od nej o✆akáva. ☎✟a✁ko doká✁u pozna✂ 
jasné merítka pre právo a bezprávie, dobro a zlo, ako boli 
sprostredkované e✄te v 50 a 60 rokoch rodi✆mi, ✄kolou, cirkvami a 
✆astokrát aj politikmi.✝30 Objavujú sa toti✁ tendencie prehlási✂ umenie za 
priestor zbavený morálky a tým pripravujú tých, ktorým je umenie 
adresované, o akéko✞vek morálne väzby. ☎Kto prehlasuje priestor 
umeleckej alebo mediálnej estetiky fakticky za priestor ☎mimo dobra 
a zla✝, napomáha k tomu, ✁e sa spolo✆nos✂ stavia ✞ahostajne k dobru 
a zlu... Tým, ✁e sa estetika usadila ☎mimo dobra a zla✝, poskytuje alibi 
tým, ktorí esteticky vytvárajú jej pomer ku skuto✆nosti. Divák sa stáva 
komplicom postmodernej ideológie zábavy a ✞ubovôle, ktorá mu taktie✁ 
obvese✞ovaním odstráni bolestný tlak a pocity viny, ktoré by sa tu mohli 
latentne vyskytova✂.✝31 

 
1.2.3 Man✠elstvo a rodina 
Televízia ako aj iné médiá ✆asto zni✁ujú hodnotu medzi✞udskej lásky 

na rovinu pocitu alebo nanajvý✄ súcitu. Láska ako nezi✄tné sebadarova-
nie, ktoré je najpravdivej✄ím zmyslom ✁ivota a ✞udskej slobody,32 je ne-
raz prehliadaná. Sexualita stráca svoj duchovný rozmer a predstavuje sa 
ako hodnota utilitaristického a hedonistického charakteru. ☎Vo vä✆✄ine 
filmov je man✁elská nevera ✆osi úplne prirodzené.✝33 Následkom toho je 
strata vzájomnej úcty v partnerských vz✂ahoch a poní✁enie obrazu ma-
terstva a otcovstva v rodine. ☎V mene pokroku a modernosti predklada-
jú sa hodnoty ako vernos✂, ✆istota, obeta, ktorými sa i na✡alej vyzna✆ujú 

                                                 
27 Porov. BUDA, B.: Empatia, s. 301. 
28 KUSCHEL, K. J.: Média, dne☛ní kultura a morálka. In: Teologické texty, s.127. 
29 Porov. ANGE, D.: Tvé t☞lo je stvo✌eno pro lásku. Kostelní Vyd✍í : Karmelitánské 
nakladatelství, 1998, s.138. 
30 KUSCHEL, K. J.: Média, dne☛ní kultura a morálka. In: Teologické texty, s.127. 
31 KUSCHEL, K. J.: Média, dne☛ní kultura a morálka. In: Teologické texty, s.127. 
32 Porov. JAN PAVOL II.: Evangelium vitae, 96. Trnava : SSV, 1995, s. 170. 
33 KOSSEY, P.: Televízia ✎na☛a ka✏dodenná✑. In: Listy. Bratislava : USPO, 6/1995, VIII. 
ro✒ník, s. 11. 
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zástupy kres✁anských matiek a snúbeníc, ako zastaralé.✂34 Tým sa pod-
kopávajú základy rodiny a kres✁anskej morálky. 

Dôstojnos✁ ✄loveka, v spolo✄nosti a rodine, v nemalej miere narú☎a 
aj neprimerané zobrazovanie násilia. ✆udia sa doká✝u spokojne pozera✁ 
na skuto✄ný vojenský zásah a neraz obdivujú presný zásah cie✞ov rake-
tami a bombami bez najmen☎ieho citového pohnutia. Skôr to vnímajú 
ako ur✄itý druh senzácie, ktorú v tomto prípade stoto✝✟ujú len s akousi 
scénou v ak✄nom filme. ✠Stali sme sa tak necitlivými k ✞udskému utrpe-
niu, ✝e i tie najhroznej☎ie ✄iny sú prijímané ako sú✄as✁ na☎ej obvyklej 
ve✄ernej televíznej ✠zábavy✂.✂35 

Pápe✝ská rada pre spolo✄enské komunika✄né prostriedky upozor-
✟uje, ✝e ✠zvrátenosti a krutos✁, ktoré zneuc✁ujú ✞udský ✝ivot a objavujú 
sa v dne☎ných medzi✞udských vz✁ahoch, majú masmédiá zobrazova✁ 
nepochybne takým spôsobom, aby v príjemcoch vzbudil odpor. Ak sa 
v☎ak predstavujú vo ve✞mi ✝ivých farbách a ✄astej☎ie, ako je potrebné, 
vzniká nebezpe✄enstvo vzniku úchyliek v postojoch k ✝ivotu a odtia✞ sa 
mô✝e zrodi✁ ✡ ako usudzujú viacerí odborníci ✡ ur✄itá psychóza ✄i ur✄itý 
návyk, ktorý vedie k sklonu pova✝ova✁ silu a násilie za normálne spô-
soby rie☎enia konfliktov.✂36 

Do☎lo ku kultivácií názorov o ✞u☛och a moci. ✠Násilie v médiách, 
ako symbolické násilie, vypestovalo v ✞u☛och vedomie dávajúce pred-
nos✁ hierarchickým hodnotám a vz✁ahom zalo✝eným na sile.✂37 To 
podnecuje ✄loveka k vä✄☎ej agresivite a otupuje jeho spolucítenie 
s druhými. Do zna✄nej miery sa na tom podie✞a aj televízne 
spravodajstvo, ktoré ✄asto prezentuje správy negatívneho charakteru, ✄o 
podnecuje u diváka negatívne-kritický poh✞ad na okolie a zabezpe✄enie 
svojho ✝ivota.  

V☎etky spomenuté vplyvy sa dotýkajú predov☎etkým detí, ktoré sú 
najviac zranite✞né a pre svoju nezrelos✁ takmer bezbranné. Nesta✄í 
sledova✁ len kvalitu programov, na ktoré sa deti pozerajú, ale je 
potrebné kontrolova✁ aj mno✝stvo programov, ktoré deti sledujú. ✠Aj 
dobré programy mô✝u ma✁ na deti ne✝iadúci vplyv, ke☛ strávia pred 
obrazovkou príli☎ ve✞a ✄asu.✂38 Ve✞a hodín pred televíznou obrazovkou 
vplýva zle aj na fyzickú a psychickú stránku die✁a✁a a obmedzuje jeho 
tvorivú a kultúrnu ✄innos✁. To isté platí aj pre dospelých. Partneri 
nadmerným sledovaním televízie strácajú zru✄nos✁ komunikova✁, ✄o 
spôsobuje vzájomné ✠oddia✞ovanie a izoláciu✂. 

 

                                                 
34 JAN PAVOL II.: Evangelium vitae, 86, s. 153. 
35 DOBSON, J.: Výchova d☞tí. Brno : Nová nad✌je, 1995, s. 225. 
36 Pápe✍ská rada pre spol. komunika✎né prostriedky: Communio et progressio, 43, s. 33. 
37 KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace, s. 210. 
38 DOBSON, J.: Výchova d☞tí, s. 222. 
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2 Filozofická reflexia nad negatívnym pôsobením televízie 
Novodobá epocha je charakteristická tým, ✁e svet sa stáva 

✂obrazom✄. Média a zvlá☎✆ televízia majú ve✝ký vplyv na vytváraní tejto 
predstavy. Film umo✁✞uje divákovi nahliadnu✆ do sveta, ktorý nie je 
v✁dy reálnym svetom. Do popredia sa dostáva fikcia, ktorá sa zamie✞a 
s realitou. Myslenie mnohých ✝udí je ✟asto iba odrazom aktuálnych ✂in✄ 
programov alebo filmových hitov. Mláde✁ sa sna✁í prispôsobi✆ filmovým 
hrdinom zo seriálov, ✟o sa prejavuje na ich slovníku, spôsobe 
obliekania, spôsobe vystupovania. Ke✠ za✟nú takéto správanie prebera✆ 
viacerí okolo jednotlivca, nie je vylú✟ené, ✁e si ho pomaly za✟ne 
osvojova✆ aj ten, kto sa o seriály nezaujímal.  

Televízia má ve✝kú moc práve tým, ✁e jej prostredníctvom film a iné 
programy prenikajú do ka✁dodenného ✁ivota miliónov ✝udí. Jej úloha 
nekon✟í len pri hraných filmoch alebo zábavných reláciách. Okrem 
fikcie ponúka aj ✁ivé vysielanie. Dennodenné prelínanie reality a fikcie 
spôsobuje, ✁e divák postupne stráca vedomú schopnos✆ odlí☎i✆ fikciu od 
reality, ✟o vedie k viere, ✁e televízia predkladá skuto✟né udalosti. ✂Z 
tohoto dôvodu sa televízia stala ✂reálnym svetom✄ postmodernej kultúry 
a televízne reportá✁e sa objavili ako nové merítko skuto✟ného ✁ivota.✄39 
Typické spravodajské relácie ponúkajú ved✝a seba mnoho navzájom 
nesúvisiacich správ (o vojnách, ✝u✠och, zvieratách, politike, zábave...), 
ktoré vyvolávajú dojem, ✁e v☎etko, ✟o sa dnes prezentuje je rovnako 
dôle✁ité.40 

Táto fikcia, obraz, ktorý sa prelína so skuto✟nos✆ou má negatívny 
dopad na myslenie diváka. V tom sa ukazuje ve✝ká hrozba, ✁e ✂✝udia 
postupne stratia zmysel pre rozlí☎enie toho, ✟o je ✂reálne✄ a ✂reálne 
mo✁né✄, od toho, ✟o je ✂nemo✁né✄ alebo dokonca ✂nezmyselné✄. Stratia 
teda schopnos✆ zdravého úsudku, o ktorý sa doteraz ✝udstvo opieralo 
ako o prirodzenú výbavu pre svoj kontakt so skuto✟nos✆ou. Títo ✝udia 
budú vo svojich úsudkoch závislí na tom, ✟o im tvorca virtuálnej reality 
predlo✁í, ✟o im vsugeruje ako skuto✟nos✆.✄41 

U✁ Heidegger kon☎tatoval, ✁e nová epocha sa stáva ✂svetom 
obrazu✄. ✡lovek sa tak odcudzuje sám sebe a vlastnému pre✁ívaniu. 
Stáva sa závislým na modeloch ✁ivota, ktoré za✞ho vytvárajú druhí. 
✡lovek ne✁ije svoj vlastný ✁ivot, ale pobýva v akomsi sebaklame, 
ktorému podria✠uje svoje vlastné mo✁nosti rozvrhovania. Je zavalený 
neustálym pozorovaním okolia, ktorému sa prispôsobuje. V tejto 
neautentickej existencii, stráca cit pre zodpovednos✆ a jedine✟nos✆ svojej 
vlastnej osoby, ✁ivota, situácie, v ktorej sa nachádza. Uteká pred 
mo✁nos✆ou by✆ samým sebou a uchy✝uje sa k tomu, ako sa ✁ije, ako sa 

                                                 
39 GRENZ, S. J.: Úvod do postmodernismu. Praha : Návrat dom☛, 1997, s. 41. 
40 Porov. GRENZ, S. J.: Úvod do postmodernismu, s. 41. 
41 BLECHA, I.: Filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2004, s. 229. 
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myslí, ako ✁ijú druhí.42 To vytvára predpoklady pre stádovitú 
spolo✂nos✄, ktorá je ☎ahlo manipulovate☎nou masou. 

Heidegger vidí problém v tom, ✁e ✂lovek prestáva vníma✄ svoju 
✂asovos✄, svoju kone✂nos✄ a podlieha mechanickému pre✁ívaniu svojho 
✁ivota. Technicky prístup k iným veciam, ktorý je jednostranne 
zameraný na ich ✂o najlep✆ie vyu✁itie, sa stáva spôsobom ná✆ho 
myslenia a konania vo✂i sebe aj druhým. Na✆u staros✄ o bytie preberá 
mechanické myslenie a spôsob ✁ivota, ktoré zo d✝a na de✝, vo 
vynútených rytmoch (teda v nevlastnom ✂ase) sa stará o ✂o najlep✆ie 
pou✁itie a vyu✁itie toho, ✂o sa predkladá. 

Dôsledkom takéhoto ztechnizovaného myslenia je nesmierne 
urýchlenie pre✁ívania vlastného ✂asu. Ber✞ajev hovorí o tak rýchlo 
plynúcom ✂ase, ✁e ✂lovek túto rýchlos✄ nemô✁e dohna✄: ✟Ani jeden 
okamih nemá hodnotu sám v sebe, je len prostriedkom pre nasledujúci 
okamih. Od ✂loveka sa vy✁aduje neuverite☎ná aktivita, z ktorej sa 
nemô✁e spamäta✄. Ale práve tieto chvíle aktivity robia ✂loveka 
pasívnym. Stáva sa prostriedkom mimo☎udského procesu, je iba 
funkciou vo výrobnom procese. Aktivita ☎udského ducha ochabuje.✠43 

✡lovek zabúda na seba, na svoje vlastné mo✁nosti, v ktorých sa 
stáva slobodným. Volí si len z toho, ✂o sa mu predkladá a prestáva si 
by✄ vedomí svojich skuto✂ných mo✁ností a tú✁ob. Ak ✂lovek upadne do 
takéhoto stádovitého spôsobu pre✁ívania, prestáva sa stara✄ o svoju 
vlastnú existenciu a obmedzí sa na plnenie úloh, ktoré vyplynú 
z okolia, prípadne na podnety, ktoré ur✂ujú jeho spôsob konzumného 
✁ivota. Stal sa len nástrojom trhu a pod☎ahol ztechnizovanému spôsobu 
✁ivota, ktorý sa obmedzuje na ma☛, u☞i☛ a pou☞i☛. Ke✞ sa niekedy, ✂o sa 
stáva, tento kruh závislosti prelomí napr. tragickou udalos✄ou, ✂lovek 
precitne konfrontujúc sa s vlastnou prázdnotou a samotou. Východisko 
neraz nachádza v opätovnom návrate do sveta konzumného 
uspokojenia a mechanického kolobehu plnenia povinností, ktorý mu 
pomáha prekonáva✄ samotu a nudu. Skuto✂ný ✁ivot bol nahradený 
pre✁ívaním. 

 
3 Postoj kres✌ana k televízii 
Z dvojakého vplyvu televízie, sa kres✄anovi otvára otázka o reálnej 

u✁ito✂nosti a postoji k televízii. Odpove✞ na to, aký postoj má zauja✄ 
kres✄an, ako nájs✄ správnu mieru vo vyu✁ívaní televízie, vychádza zo 
základného postoja kres✄ana v ✁ivote: ✍lovek je vo svete, aby h✎adal, 
poznával a miloval Boha. A celé stvorenie so v✏etkými vecami, ktoré ho 
obklopujú, sú mu darované, aby ich vyu☞íval nato✎ko, nako✎ko mu 

                                                 
42 Porov. PET✑Í✒EK, M.: Úvod do sou✓asné filosofie. Praha : Herrmann & synové, 1997, s. 79. 
43 BER✔AJEV, N. A.: Rí✕a Ducha a rí✕a Cisárova. Bratislava : Kalligram, 2003, s. 36. 
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pomáhajú v dosiahnutí cie✁a .44 Tento základný princíp, fundament 
kres✂anského ✄ivota, reflektuje Cirkev v postoji k masmédiám. 
☎Pristupuje k nim zásadne pozitívne a povzbudivo. Neostáva pri 
predsudkoch a odsudzovaní; naopak v týchto prostriedkoch nevidí len 
produkty ✆udskej vynaliezavosti, ale aj ve✆ké Bo✄ie dary a pravé znaky 
✝ias (porov. Inter mirifica, 1; Evangelii nuntiandi, 45; Redemptoris 
missio, 37).✞45 

Striktne odmietavé stanovisko vo✝i televízii mô✄e by✂ rovnako 
prejavom neslobody, ako ke✟ si niekto bez nej nevie predstavi✂ ✄ivot. 
Technika pomáha ✝loveku oslobodi✂ ho od námahy a poskytuje mu 
nové mo✄nosti, ale neoslobodzuje ✝loveka od seba samého.46 Preto jej 
vyu✄itie bude krá✝a✂ ruka v ruke s tým, ✝o si ✝lovek priná✠a vo svojom 
vnútri. To je úloha ka✄dého kres✂ana, nau✝i✂ sa správne vyu✄íva✂ 
mo✄nosti televízie a zárove✡ nestrati✂ svoju vlastnú tvár a slobodu. 

Tu sa otvára priestor pre výchovu, ktorá má smerova✂ najmä 
k de✂om a mláde✄i, preto✄e v ich veku si vytvárajú a hlb✠ie osvojujú 
✄ivotné postoje a hodnoty pod✆a vzorov, aké sa im ponúkajú. ☎Nikdy 
nie je príli✠ zav✝asu zasväcova✂ mláde✄ do sveta umenia a pestova✂ 
v nich cit pre krásu, umelecký vkus, ✝i formova✂ svedomie a morálnu 
zodpovednos✂ za výber ✝ítania, filmu, rozhlasovej a televíznej relácie.✞47 
Aby sa ✆ah✠ie vedeli zorientova✂ a prijímali to, ✝o je dobré, je dôle✄ité im 
vhodným spôsobom napomáha✂ pri formovaní svedomia.48 Bez 
moralizovania s láskou a príkladom ich vies✂ k vedomiu vlastnej 
hodnoty a hodnotových postojov, aby tak dokázali samostatne si voli✂ 
a rozhodova✂ sa medzi rôznymi ponukami. ☎Ve✆mi dobrým praktickým 
rie✠ením sa javí spôsob diskusie na tému jednotlivých obsahov. Tieto 
rozhovory pomáhajú pozorne si zopakova✂ obsah, oceni✂ kvalitné 
postoje medzi postavami v duchu evanjelia a pod.✞49 

To si vy✄aduje potrebnú prípravu a patri✝né vzdelanie v oblasti 
masmédií zo strany samotných vychovávate✆ov (rodi✝ov, u✝ite✆ov, 
katechétov, k✡azov) a zárove✡ výchovu tých, ktorí sa podie✆ajú na 
príprave a tvorbe mediálnych programov. Preto Druhý vatikánsky koncil 
odporú✝a ☎napomáha✂, mno✄i✂ a vies✂ pod✆a kres✂anských zásad 
podujatia, ktoré sledujú tento cie✆ ☛ najmä ak sú ur✝ené pre mladých ☛ 

                                                 
44 Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1. Trnava : SSV, 1998, s. 7. 
45 Pápe☞ská rada pre spol. komunika✌né prostriedky: Etika v spolo✍enskej komunikácii, 
4, s. 10. 
46 Porov. PECKA, D.: ✎lov✏k a technika. Praha : Vy✑ehrad, 1969, s. 49. 
47 Pápe☞ská rada pre spol. komunika✌né prostriedky: Communio et progressio,67, s. 48. 
48 Porov. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu II.: Inter mirifica, 9. Trnava : SSV, 
1993, s. 271. 
49 SPUCH✒ÁK, J.: Slu✓ba a úloha Katolíckej cirkvi v spolo✍enských komunika✍ných 
prostriedkoch. Spi✑ské Podhradie : K✔azský seminár biskupa Jána Vojta✑áka, 2001, s. 
136. 
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v katolíckych ✁kolách ka✂dého stup✄a, seminároch, ako aj 
v zdru✂eniach laického apo✁tolátu.☎50 

Nesmieme zabúda✆ ani na osobnú duchovnú formáciu kres✆ana, 
ktorá tvorí základ pre porozumenie pravým hodnotám a pre rozvoj 
vnútornej slobody. V osobnom vz✆ahu s Bohom mô✂e ✝lovek objavi✆ 
zmysel vy✁✁ích hodnôt, ktoré sa dotykajú du✁e ✝loveka. A✂ potom sa 
mô✂e správne rozhodnú✆ bez obáv, ✂e bude musie✆ svoju vo✞bu 
o✞utova✆. Doká✂e poveda✆ ✟nie☎, ✝ím nezmen✁uje priestor svojej slobody, 
ale naopak plne ho potvrdzuje. To si v✁ak vy✂aduje ✠as pre vz✆ah 
s Bohom. Len v tomto ✝ase (kairos) je mo✂né nadobudnú✆ cit pre 
transcendentný rozmer ✂ivota u✂ tu na zemi. 
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