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Abstrakt: Katolícka cirkev napreduje rovnako ako napreduje rozvoj informačných 

technológii. Prostriedky spoločenskej komunikácie v súčasnosti nadobudli nevídaný 

rozmach, ktorý ovplyvnil aj Cirkev. Spočiatku bola Cirkev voči týmto novinkám opatrná, 

v súčasnosti si ale uvedomuje ich veľký význam. Siedma veľkonočná nedeľa bola vyhlásená 

za svetový deň masmédií. Každoročne sa k tomuto dňu vydáva posolstvo pápeža, v ktorom sa 

venuje konkrétnej téme týkajúcej sa spoločenských komunikačných prostriedkov. Počiatky 

tejto tradície položil pápež Pavol VI. Posolstvo sa zverejňuje už 26. januára na sviatok 

svätého Františka Saleského, ktorý je patrónom médií. V príspevku analyzujeme postoj 

Katolíckej cirkvi k médiám a mediálnej výchove. Zaujímal nás aj postoj pápežov 20. storočia 

k masmédiám. Analyzovali sme jednotlivé príhovory na siedmu veľkonočnú nedeľu pápežov 

svätého Jána Pavla II., emeritného pápeža Benedikta XVI. a súčasného pápeža Františka.  

 

Kľúčové slová: Katolícka cirkev. Masmédiá. 7. veľkonočná nedeľa. Pápež. 

 

Abstract: The Catholic Church is progressing well as progressing the development of 

information technology. The means of social communication today acquired unprecedented 

expansion, which affected the Church. Initially the church to these innovations careful, now 

they realized their importance. Seventh Sunday of Easter was declared World Day for mass 

media. Every year on this date issued the message of the Pope, which is dedicated to a 

specific topic related to the social means of communication. The origins of this tradition laid 

by Pope Paul VI. The message was made public already on 26 January Feast of Saint Francis 

de Sales, patron of the media. In this paper we analyze the attitude of the Catholic Church to 

the media and media education. He was interested in the attitude of the Popes of the 20th 

century to the media. We analyzed the different speeches to the Seventh Sunday of Easter 

Holy Popes John Paul II., Emeritus Pope Benedict XVI. and the current Pope Francis. 

 



 

 

  
5 

Key words: The Catholic Church. The mass media. 7. Easter Sunday. Pope. 

 

Úvod 

Každoročne na Siedmu veľkonočnú nedeľu sa slávy Svetový deň masmédií. Pápež 

k tomuto dňu vydáva posolstvo na aktuálnu tému týkajúcu sa spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Túto tradíciu zaviedol blahoslaený Pavol VI. v roku 1967, kedy bol vydaný 

prvý list k Svetovému dňu masmédií. Jeho nástupcovia svätý Ján Pavol II., emeritný pápež 

Benedikt XVI. a súčasný pápež František v tejto tradícii pokračujú. Zaujímavosťou je, že 

napriek tomu, že posolstvo pápež vydáva na sviatok patróna médií, svätého Františka 

Saleského 21. januára, označujeme ich ako Príhovory na  7. veľkonočnú nedeľu.
1
  Cirkevné 

dokumenty Inter mirifica, Communio et progressio a Aetatis novae zaväzujú biskupov 

vyzývať veriacich k podpore kresťanských masmédií. V tomto duchu je vyhlásená v tento 

deň celoslovenská zbierka na podporu kresťanských masmédií. 

Práve svätý Ján Pavol II. aj napriek vysokému veku nestrácal záujem o rýchlo sa 

rozvíjajúce a meniace sa moderné technológie a ich integráciu do procesu evanjelizácie. Jeho 

záujem sa sústreďoval predovšetkým na nový fenomén 20. storočia – internet. Z posolstiev 

svätého Jána Pavla II. je zrejmé, že všetky masovokomunikačné prostriedky sú iba 

prostriedky a nikdy nemôžu byť cieľom. Všetko, čo ľuďom slúži, je skrze Božiu 

prozreteľnosť a nie je v našich silách to ovládať ani hanobiť.
2
 Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 

v tejto práci analyzovať posolstvá svätého Jána Pavla II. a posolstvá pápeža Benedikta XVI. 

a Františka spomenieme len okrajovo.  

 

Posolstvo svätého Jána Pavla II. k 35. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov 

Témou tohto posolstva z 27. mája 2001 je „Rozhlasujte to zo striech: evanjelium v dobe 

globálnej komunikácie.“ Téma, ktorú si vybral svätý otec pripomína slová, ktorými sa obrátil 

na svojich učeníkov Ježiš Kristus: „Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete 

do ucha, rozhlasujte zo striech.“ (Mt 10, 27).   

Svätý Ján Pavol II. konštatuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby prostredníctvom antén, 

ktoré vysielajú z množstva striech sveta, zaznievalo medzi ľuďmi aj Božie slovo. 

                                                 

1
 Porov. OLEKŠÁK, P.: Cirkev a médiá. Ružomberok : Filozofická fakulta KU, 2008. s. 51. 

2
 Porov. PAĽA, G.-PETRO, M.: Médiá v kontexte dokumentov Katolíckej cirkvi. Prešov : Gréckokatolícka 

teologická fakulta, 2010. s. 53. 
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„Rozhlasovať zo striech dnes znamená hlásať Ježišovo slovo uprostred dynamického sveta 

spoločenských komunikačných prostriedkov a prostredníctvom nich.“
3
  

Cirkev, rovnako ako iné svetské inštitúcie, sa musí angažovať v rýchlo sa meniacom 

svete spoločenských komunikačných prostriedkov, nakoľko tieto prostriedky majú čoraz 

viditeľnejší vplyv na kultúru a jej sprostredkovanie. Úlohou Cirkvi je postarať sa, aby sa 

pravda sprístupnila v širokom rozsahu čo  najväčšiemu počtu ľudí. Kultúra médií je vysoko 

nasiaknutá postmoderným chápaním a často sa môže zdať, že médiá sú ľahostajné, alebo až 

nepriateľsky naladené voči kresťanskej viere a morálke. V tomto dôsledku sa javia médiá ako 

nepriateľské prostredie pre evanjelizáciu. Napriek tomu svätý otec Ján Pavol II. vyzdvihuje 

význam satelitných prenosov náboženských slávností, ktoré môžeme sledovať z televízie. 

Rovnako spomína povinnosť a výsadu kresťanov v masmédiách hlásať pravdu o živote 

a Ježišovi. V závere dokumentu pápež dodáva, že v dnešnej modernej dobe je potrebné, aby 

Cirkev aktívny využívala spoločenské komunikačné prostriedky. Komunikačné prostriedky 

akéhokoľvek druhu zohrávajú podstatnú úlohu v priamej evanjelizácii a v sprostredkovaní 

pravdy a hodnôt, ktoré podporujú a posilňujú dôstojnosť človeka.
4
  

 

Posolstvo svätého Jána Pavla II. k 36. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov 

Posolstva k 36. svetovému dňu masmédií z 12. mája 2002 svoju pozornosť zameriava na 

Internet: nové fórum na ohlasovanie evanjelia. Nielen celý svet je pod vplyvom informačnej 

a komunikačnej revolúcie, ale aj Cirkev sa nachádza na prahu zmeny. Preto je žiaduce, aby sa 

pozornosť venovala aj internetu. Kybernetický priestor pokrýva nové hranice, je zmesou 

nebezpečenstva a prísľubov, ale na druhej strane ponúka dobrodružstvo. Tento priestor 

predstavuje pre Cirkev nové možnosti na ohlasovanie evanjelia v zmysle Kristovho príkazu 

„Zatiahni na hlbinu.“ (Lk 5,4)  

Svätý otec si uvedomuje, že internet je len prostriedkom komunikácie, ktorý sám o sebe 

nie je cieľom. Ponúka nové možnosti evanjelizácie, v prípade, že ho využívame 

s uvedomením si jeho sily aj slabosti. Internet predstavuje akési okno do sveta, ktoré môže 

byť prvým stretnutím s kresťanským posolstvom. Zároveň poskytuje aj doplnkové informácie 

                                                 

3
 Porov. Ján Pavol II.: Posolstvo svätého otca k XXXV. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Dostupné na internete:  

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-35 

(22.02.2015). 
4
 Porov. Edícia Pápežské listy a vatikánske dokumenty, 26. zväzok. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2001. s. 

27-31. 



 

 

  
7 

na evanjelizáciu. Napriek tomu, že prostredníctvom internetu nedosiahneme hlboký zážitok 

Boha, ktorý poskytuje liturgický a sviatostný život, pre Cirkev je užitočným pomocníkom. 

Môže slúžiť ako príprava na stretnutie s Kristom v spoločenstve, alebo povzbudiť veriacich 

na ceste viery.  

V posolstve si svätý Ján Pavol II. kladie niekoľko otázok. Ako možno zabezpečiť, aby 

informačná a komunikačná revolúcia, ktorej prvým hnacím motorom je internet pôsobila 

v prospech globalizácie ľudského rozvoja a solidarity, cieľov, ktoré sú úzko spojené 

s evanjelizačným poslaním Cirkvi? V ďalšej otázke sa pýta, ako sa dá zabezpečiť, aby tento 

podivuhodný nástroj, ktorý bol pôvodne vymyslený v rámci vojenských operácií, mohol teraz 

slúžiť veci mieru a napomôcť tú kultúru dialógu, spoluúčasti solidarity a zmierenia, bez 

ktorej nemôže mier prekvitať.  

V závere dokumentu zaznieva výzva, aby Cirkev prekročila nový prah a zatiahla na 

hlbinu v internetovej sieti, čim by významné spojenie evanjelia a kultúry mohlo aj dnes, 

podobne ako v minulosti ukázať svetu Božiu slávu v tvári Ježiša Krista.
5
  

 

Posolstvo svätého Jána Pavla II. k 37. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov 

1. júna 2003 vydáva svätý Ján Pavol II. pri príležitosti 37. svetového dňa masmédií 

posolstvo na tému Prostriedky spoločenskej komunikácie v službe pravému pokoju vo svetle 

Pacem in terris. Dokument vychádza pri príležitosti 40. výročia encykliky Pacem in terris 

svätého Jána XXIII. V období, kedy média formujú medziľudské vzťahy a ovplyvňujú 

politický a spoločenský život v dobrom aj zlom, je téma posolstva zvolená veľmi aktuálne. 

Svet aj médiá sa totiž podľa svätého Jána Pavla II majú ešte veľa učiť z posolstva svätého 

Jána XXIII. Posolstvo je rozdelené na štyri témy – média a pravda, média a spravodlivosť, 

média a sloboda a média a láska. 

Média v sebe nesú veľkú zodpovednosť, pretože predstavujú moderný aeropág výmeny 

myšlienok. Poskytujú pravde službu na jednej strane, na strane druhej sa môžu stať šíriteľmi 

propagandy a dezinformácií. Preto „je naliehavo potrebné, aby sa ženy a muži pracujúci 

v médiách, ako aj Cirkev a iné skupiny angažujúce sa v tejto oblasti, postavili proti takýmto 

tlakom, ktoré nevyhnutne vedú médiá  na nesprávnu cestu.“
6
 

                                                 

5
 Porov. Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 36. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2002. s. 5-10. 
6
 Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 37. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. 

Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2003. s. 27.  
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Média majú povinnosť podporovať spravodlivosť a solidaritu. Odhaľovať príčiny nezhôd 

tak, aby bola možná ich náprava a pochopenie. Slúžia slobode, keď slúžia pravde, naopak 

bránia slobode, keď sa vzďaľujú od pravdy. Ak majú média ostať v službe pravdy, musia by 

slobodné a svoju slobodu vhodne využívať. Ich postavenie ich privileguje k tomu, aby slúžili 

potrebám a záujmom spoločnosti.  

Spoločenské komunikačné prostriedky zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti, v krátkom 

okamihu dokážu vyvolať pozitívnu alebo negatívnu reakciu verejnosti. V tomto zmysle sú 

„muži a ženy pracujúci v médiách povinní prispievať k pokoju vo všetkých častiach sveta 

a prekonávať bariéry nedôvery, napomáhať, aby sa prihliadalo aj na názor tých druhých, 

a neustále sa usilovať povzbudzovať ľudí a národy k vzájomnému porozumeniu a úcte.“
7
 

V závere dokumentu svätý Ján Pavol II. vyzýva pracovníkov masmédií,  aby prostredníctvom 

svojej služby slúžili spoločnému dobru, lebo od toho vo veľkej miere závisí pokoj a šťastie 

sveta.
8
  

 

Posolstvo svätého Jána Pavla II. k 38. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov 

38. posolstvo k svetovému dňu masmédií na tému Média v rodine: riziko a obohatenie 

vydáva svätý Ján Pavol II. 24. januára 2004. Touto témou pápež pripomína, že každá 

komunikácia má svoj morálny rozmer. Pri zaobchádzaní s masmédiami sa vyžaduje od 

pracovníkov médií, rodičov aj vychovávateľov múdrosť a rozlišovanie, pretože oni 

ovplyvňujú deti a mladistvých. Dnes majú mnohé rodiny neobmedzené možnosti prístupu 

k informáciám, vzdelaniu či duchovnému rastu. Spoločenské komunikačné prostriedky však 

môžu spôsobovať rodinám veľké škody, ak šíria prekrútenú predstavu o živote, rodine, 

náboženstve alebo morálke. Rodina je miestom, kde sa má klásť dôraz na citlivé a reálne 

vykresľovanie života, cností ako láska, vernosť, odpustenie. Častokrát je v médiách 

vykresľovaná veľmi nevhodným spôsobom. Nekriticky sa prezentuje nevera, 

mimomanželský sexuálny život, absencia manželského zväzku, rozvod, antikoncepcia, 

interrupcie a homosexualita. Takéto zobrazenie škodí spoločnému dobru spoločnosti. 

                                                 

7
 Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 37. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. 

Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2003. s. 30. 
8
 Porov. Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 37. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. 

Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2003. s. 25-30. 
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„Predstavitelia verejnej  moci majú dôležitú povinnosť podporovať manželstvo a rodinu pre 

dobro samotnej spoločnosti.“
9
 

Podľa slov encykliky Familiaris consortio majú byť rodičia prvými vychovávateľmi 

svojich detí a naučiť ich zaobchádzať so spoločenskými komunikačnými prostriedkami, aby 

ich využívanie bolo umiernené, kritické a rozumné. Sú zodpovední aj za regulované 

používanie masmédií. Pod týmito slovami má svätý Ján Pavol II. na mysli plánované 

vyberanie programov, vymedzenie času, ktorý môžu deti stráviť pri televízii a rozvrhnúť čas 

na rozvážne a selektívne používanie masmédií.  

Na záver príhovoru pápež konštatuje, že média denne vstupujú do domovov a rodín ako 

pravidelní hostia. Preto povzbudzuje rodiny, aby si uvedomili túto jedinečnú výsadu, ale aj 

zodpovednosť, ktorú so sebou nesú. Vyslovuje túžbu, „aby rodiny v snahe žiť v spoločenstve 

lásky, vychovávať mladých ľudí k trvalým morálnym hodnotám a podporovať kultúru 

solidarity, slobody a pokoja vždy nájdu v spoločenských komunikačných prostriedkoch zdroj 

podpory, povzbudenia a inšpirácie.“
10

 

   

Posolstvo svätého Jána Pavla II. k 39. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov 

V posolstve k 39. svetovému dňu masmédií Svätý otec svoju pozornosť zameriava na 

Spoločenské komunikačné prostriedky v službe porozumenia medzi národmi. Ľudské slová 

disponujú mimoriadnou silou, spájajú, rozdeľujú, vytárajú priateľstvá alebo vyvolávajú 

nepriateľstvo. Rovnaká zásada platí aj pre komunikáciu. „Moderné technológie nám 

poskytujú nebývalé možnosti na konanie dobra, šírenie pravdy o našej spáse v Ježišovi 

Kristovi i na napomáhanie vzájomného súladu a zmierenia.“
11

  

Téma posolstva sa na nás obracia s požiadavkou používať prostriedky spoločenskej 

komunikácie tak, aby napomáhali jednote ľudskej rodiny. Tento cieľ je možné dosiahnuť 

prostredníctvom vzdelávania. V dokumente Druhého vatikánskeho koncilu Inter mirifica 

nájdeme tieto slová: „Správne používanie týchto prostriedkov si bezpodmienečne vyžaduje, 

                                                 

9
 Ján Pavol II.: Posolstvo k 38. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Dostupné na 

internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-

masmedia-38 (11.04.2015). 
10

 Ján Pavol II.: Posolstvo k 38. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Dostupné na 

internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-

masmedia-38 (11.04.2015). 
11

 Ján Pavol II.: Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 39. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Dostupné na internete:  

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-39 

(12.02.2015). 



 

 

  
10 

aby všetci, ktorí ich používajú, poznali mravné normy a svedomito ich uplatňovali na tomto 

poli.“ (Inter mirifica, čl. 4) Pracovníci masmédií majú praktizovať vo svojom živote hodnoty 

a postoje, prostredníctvom ktorých budú vychovávať príjemcov mediálnych obsahov. Ich 

úlohou je podporovať kultúru života a prinášať pravdu o dôležitosti a dôstojnosti ľudskej 

bytosti. V závere príhovoru sa svätý Ján Pavol II. modlí za mužov a ženy pracujúcich 

v médiách, aby búrali múr nenávisti, ktorý rozdeľuje svet, národy a národnosti a aby 

využívali zdroje, ktoré majú k dispozícii na posilnenie priateľstva a lásky, pretože len vtedy 

môžete začať už tu na zemi Božie kráľovstvo.
12

  

 

Posolstvá emeritného pápeža Benedikta XVI. k masmédiám 

Svoje prvé posolstvo píše pápež Benedikt XVI. na tému Média – sieť komunikácie, 

spoločenstva a spolupráce. Tento dokument je písaný v období štyridsiateho výročia 

skončenia Druhého vatikánskeho koncilu a pápež v ňom spomína dekrét o spoločenských 

komunikačných prostriedkoch Inter mirifica. Pápež sa zamýšľa nad ponímaním médií ako 

siete napomáhajúcej komunikáciu, vytváranie spoločenstva a spoluprácu. V závere 

dokumentu pápež nabáda, aby média využili príležitosti, ktoré sa im ponúkajú a napomáhali 

viesť dialóg, kultúrnu výmenu, solidaritu a usilovali sa vytvárať mier. V takom prípade budú 

masmédiá cenným zdrojom pri budovaní civilizácie lásky, ktorá je túžbou každého človeka.
13

 

V posolstve k 41. svetovému dňu masmédií sa Benedikt XVI. zamýšľa na tému Deti 

a komunikačné prostriedky: výzva pre výchovu. Súčasná výchova častokrát čelí vplyvu médií. 

Mnohokrát sa javí to, čo prezentujú médiá ako skutočné. V tejto situácii zohráva výchova detí 

k právnemu používaniu médií dôležitú úlohu. Za výchovu v oblasti médií sú zodpovední 

rodičia, Cirkev a škola. Rodičia sú prví, ktorí rozhodujú o správnom výbere a využívaniu 

médií a ich mediálna výchova má byť pozitívna. Dôležitý je príklad rodičov. Pápež 

v príhovore kladie apel na ľudí zodpovedných za masmediálny priemysel, aby chránili 

spoločné dobro, obhajovali ľudskú dôstojnosť. Cirkev a školy by mali byť akýsi predstupeň 

vo výchove k zodpovednému výberu médií.
14

  

                                                 

12
 Porov. Ján Pavol II.: Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 39. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-39 (12.02.2015). 
13

 Porov. Benedikt XVI.: Posolstvo svätého otca Benedikta XVI.  k 40. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-2006 (25.05.2015). 
14

 Porov. PAĽA, G.-PETRO, M.: Médiá v kontexte dokumentov Katolíckej cirkvi. Prešov : Gréckokatolícka 

teologická fakulta, 2010. s. 67-68. 
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Hlavnou myšlienkou posolstva k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov z 4. mája 2008 sú „Prostriedky spoločenskej komunikácie: na rázcestí medzi 

vlastnou propagáciou a službou.“ Pápež v ňom poukazuje na úlohu médií pri rozvoji 

demokracie a dialógu medzi ľuďmi. Varuje, aby prostriedky spoločenskej komunikácie 

neskončili v rukách tých, ktorí ich budú zneužívať a manipulovať morálkou ľudí. V závere 

posolstva Benedikt XVI. vyzýva, aby bol človek smädný po pravde a hľadal pravdu. Nabáda 

odvážnych hlásateľov k zapáleniu za posolstvo viery.
15

 

Pri príležitosti 43. svetového dňa masmédií vydal Benedikt XVI. posolstvo s názvom 

Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru úcty, dialógu, priateľstva. Upozorňuje na 

nové digitálne technológie, ktoré podmieňujú podstatné zmeny v ľudských vzťahoch. Obracia 

sa predovšetkým na tých, ktorí sú súčasťou digitálnej generácie. Vyzýva mladých ľudí 

k využívaniu obrovského potenciálu nových médií na nadväzovanie kontaktov a vzájomnú 

komunikáciu a porozumenie medzi ľuďmi, pretože táto nová kultúra prináša mnoho dobier. 

Povzbudzuje, aby posilnili kultúru úcty, dialógu a priateľstva. Tí, ktorí pracujú v oblasti 

masmédií majú mať v úcte dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby. Svoju pozornosť pápež 

v posolstve venuje aj priateľstvu, nakoľko v posledných rokoch sa v slovníku digitálnych 

sociálnych sietí tento pojem objavuje veľmi často. V priateľstvách sa máme rozvíjať ako 

ľudské bytosti a neznehodnocovať ich. Treba si dávať pozor, pretože posadnutosť 

virtuálnymi vzťahmi človeka izoluje a ruší skutočné spoločenské styky.  V závere vyzýva 

mladých katolíkov, „aby do digitálneho sveta vnášali svedectvo o svojej viere, pretože mladí, 

ktorí zaobchádzajú s týmito komunikačnými prostriedkami čaká osobitná úloha: 

evanjelizovať tento digitálny kontinent.“
16

 

Počas pribiehajúceho roku 2010, roku kňazov vydáva pápež posolstvo na tému Kňaz 

a pastorácia digitálneho sveta: nové média v službe Slova. Obsahuje zamyslenie sa nad 

pastoračnou oblasťou spoločenskej komunikácie a digitálneho sveta, ktoré ponúkajú kňazom 

nové možnosti na výkon služby. Využívanie tohto priestoru je v kňazskej službe čoraz 

dôležitejšie a užitočnejšie, nakoľko poskytuje neobmedzené možnosti komunikácie a otvára 

veľké perspektívy. Od kňazov sa vyžaduje, zapájať média do služby Slova, aby „boli 

v digitálnom svete prítomní s trvalou vernosťou evanjeliovému posolstvu, aby skutočne 

                                                 

15
 Porov. Benedikt XVI.: Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 42. svetovému dňu masmédií. Dostupné na 

internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-

masmedia-2008 (15.03.2015). 
16

 Benedikt XVI.: Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 43. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-

papezov/c/posolstvo-masmedia-2009 (17.04.2015). 
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vykonávali úlohu animátorov spoločenstiev, aby ohlasovali evanjelium, využívajúc popri 

tradičných nástrojoch aj prínos tejto novej generácie audiovizuálnej techniky.“
17

 

V januári 2011 vychádza posolstvo s názvom Pravda, ohlasovanie a autentickosť života 

v digitálnej ére, v ktorom sa Benedikt XVI. venuje rozširujúcej sa komunikácii cez internet. 

Pápež si kladie otázku, kto je v tomto novom svete môj blížny? Konzumenti  masmédií 

nemajú zabúdať, že virtuálny kontakt v žiadnom prípade nesmie nahradiť priamy ľudský 

kontakt. Aj v digitálnom svete má existovať kresťanský štýl prítomnosti, ktorý sa bude 

vyznačovať čestnou a otvorenou komunikáciou, ktorá rešpektuje druhého. Vyzýva 

predovšetkým mládež, aby prítomnosť digitálnej éry dobre využili. Pracovníkom masmédií 

vyprosuje schopnosť vykonávať svoju prácu svedomito a profesionálne.
18

 

 V posolstve k 46. svetovému dňu masmédií zaznieva výzva nezabúdať na tú stránku 

ľudskej komunikácie, ktorou je ticho. Názov posolstva je Mlčanie a slovo: cesta 

evanjelizácie. V dobe, kedy je človek bombardovaný množstvom otázok a odpovedí je ticho 

veľmi cenné. Je vhodné, venovať pozornosť rôznym internetovým stránkam a sociálnym 

sieťam, kde človek nachádza priestor pre zamyslenie, vytvára si priestor pre ticho 

a príležitosť na modlitbu, meditáciu alebo spoločné zamýšľanie sa nad Božím slovom. 

Výchovou ku komunikácii sa máme naučiť nielen hovoriť, ale aj počúvať, zvlášť dôležité je 

to pre tých, ktorí ohlasujú evanjelium, pretože ticho a slovo sú dva základné prvky 

komunikačnej činnosti Cirkvi pri novom ohlasovaní Krista v digitálnom svete.
19

 

Vo svojom poslednom posolstve sa Benedikt XVI. venuje téme Sociálne siete: dvere 

pravdy a viery; nové priestory evanjelizácie. Digitálne sociálne siete predstavujú verejný 

priestor otvorený pre všetkých. Preto sú v masmédiách potrební ľudia, ktorí budú pestovať 

také formy diskusie a vyjadrovania, ktoré apelujú na najvyššie túžby účastníkov 

komunikácie. Čoraz viac si uvedomujeme, že digitálny priestor je súčasťou každodennej 

reality ľudí, predovšetkým mládeže. Komunikácia formou masmédií má vytvárať priestor pre 

hlboký  zdroj radosti a nádeje. Okrem evanjelizácie majú sociálne siete za úlohu aj rozvíjať 

ľudský faktor. Aj v digitálnom priestore môžeme pozývať ľudí k účasti na modlitebných 

                                                 

17
 Benedikt XVI.: Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 44. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-

papezov/c/posolstvo-masmedia-2010 (15.04.2015). 
18

 Porov. Benedikt XVI.: Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-2011 (14.03.2015). 
19

 Porov. Benedikt XVI.: Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-2012 (16.03.2015). 
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stretnutiach a rôznych liturgických sláveniach.
20

 V závere pápež všetkým zo srdca žehná aby 

sa stali skutočnými hlásateľmi a svedkami evanjelia v zmysle slov: „Choďte do celého sveta 

a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mt 16, 15) 

 

Posolstvá súčasného pápeža Františka k Svetovým dňom masmédií 

Dvesto šesťdesiaty šiesty pápež Katolíckej cirkvi s civilným menom Jorge Mario 

Bergoglio bol do svojho úradu zvolený v konkláve 13. marca 2013. Vybral si meno František 

podľa vzoru svätého Františka z Assisi. Počas svojho pôsobenia v úrade vydal zatiaľ len dve 

posolstvá k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Jazyk jeho 

posolstiev je citeľne odlišný ako jeho predchodcov.  

Nevenuje sa sociálnym sieťam a novým digitálnym médiám, svoju pozornosť zameriava 

na komunikáciu a rodinu. V posolstve z 1. júna 2014 k 48. Svetovému dňu masmédií sa 

venuje téme Komunikácia v službe autentickej kultúry stretnutia. V posolstve cítiť, že pápež 

dáva prednosť Cirkvi, ktorá je vytláčaná na perifériu, ale vydáva sa na cesty a nie Cirkvi, 

ktorá trpí sústreďovaním sa na seba. V týchto cestách vidí aj digitálne cesty, na ktorých 

stretávame ľudí, ktorí sú častokrát zranení, hľadajúci spásu a nádej. Častokrát sme svedkami 

toho, ako výdobytky novej doby zbližujú a spájajú na strane jednej, no na druhej strane 

vidíme obrovskú priepasť medzi luxusom a biedou. V tomto svete môžu byť média 

pomocníkmi ľudskej komunikácie, predovšetkým internet je priestor, ktorý ponúka väčšie 

možnosti pre stretnutia, čo je dobré, pretože je to Boží dar.  

Blízkosť pri používaní prostriedkov komunikácie prirovnáva k podobenstvu 

o milosrdnom Samaritánovi, pretože kto komunikuje, stáva sa blízkym či blížnym. 

Komunikovať znamená uvedomiť si, že sme Božie deti. Moc komunikácie pápež definuje 

ako blízkosť. Vo svete médiá nemáme zabúdať na starostlivosť o ľudstvo, pretože svet je 

povolaný vyjadrovať nehu. „Digitálna sieť môže byť miestom bohatých na ľudskosť, nielen 

sieťou drôtov, ale sieťou osôb.“
21

 Vďaka tejto sieti cestuje kresťanské posolstvo po celom 

svete, až na kraj zeme, otvára brány kostolov.  

V závere posolstva zaznieva výzva nemať strach stať sa občanmi digitálneho sveta 

a snažiť sa, aby naša komunikácia bola „voňavým olejom na bolesť a dobrým vínom pre 

                                                 

20
 Porov. Benedikt XVI.: Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 47. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-

vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-masmedia-2013 (16.03.2015). 
21

 František.: Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Dostupné na internete: 
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dnu-masmedii-2014 (03.08.2015). 
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radosť. Nech nevyžaruje svetlo vďaka špeciálnym trikom a efektom, ale vďaka schopnosti 

stávať sa blížnymi tým zraneným, ktorých s láskou a nežnosťou stretávame na našej ceste.“
22

  

Téme rodiny ako priestoru pre nezištnú lásku venoval pápež František svoje posledné 

posolstvo, ktoré bolo v roku  2015 vydané štyridsiaty deviaty krát. „Aktuálne posolstvo 

vychádza z kontextu prebiehajúceho synodálneho procesu venovaného rodine, medzi 

ukončenou mimoriadnou synodou a budúcou riadnou synodou, ktorá sa bude konať 

v októbri.“
23

 Z príhovoru cítime zásadné posolstvo, že rodina je veľkým zdrojom a nie 

problémom alebo inštitúciou v kríze. Rodina je prvým priestorom, kde sa učíme 

komunikovať. Odohráva sa v nej základná forma komunikácie, ktorou je modlitba.  

Veľká časť posolstva sa venuje moderným médiám a ich vplyvu na komunikáciu 

v rodine. Médiá, ktoré sú pre mladú generáciu priam nenahraditeľné, môžu komunikácii 

v rodine prekážať alebo pomáhať. Ak sa stanú príležitosťou k izolácii, k zabudnutiu, že aj 

ticho je nevyhnutnou súčasťou komunikácie, vtedy predstavujú obrovskú prekážku. 

Komunikácii pomáhajú v situáciách, kedy sa ľudia potrebujú rozprávať, podeliť sa s druhými 

a byť v kontakte s tými, ktorí sú ďaleko. Ak budeme vedieť usmerniť svoj vzťah k moderným 

technológiám a nedáme sa nimi riadiť, tak nám budú masmédiá slúžiť. Prvými 

vychovávateľmi k tomuto pochopeniu sú rodičia, no na pomoc im môže prísť aj kresťanské 

spoločenstvo, aby naučili deti žiť vo  svete komunikácií tak, aby akceptovali dôstojnosť 

ľudskej osoby a snažili sa dosiahnuť spoločné dobro. V závere príhovoru pápež vyzýva, aby 

sme pracovali na budovaní budúcnosti, aby rodina vychádzala z vlastného svedectva, ktoré 

bude vyjadrovať krásu a bohatstvu vzťahu medzi mužom a ženou a vzťahu medzi rodičmi 

a deťmi. Pripomína, že všetci sme povolaní vydávať svedectvo o Kristovi aj v prostredí 

digitálnych médií, napríklad na sociálnych sieťach.
24

  

Pápež František v auguste 2015 vydal v rámci rozhovoru pre venezuelský denník Viva 

desatoro antikonzumnej revolúcie, kde štvrtý bod nazýva Zdravo tráviť voľný čas. Nemá tým 

na mysli potenie sa vo fitnescentrách, alebo dovolenku v trópoch, ale upozorňuje že ľudia 

                                                 

22
 František.: Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Dostupné na internete:  
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(09.07.2015). 
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zabudli tráviť čas so svojimi deťmi. S konzumizmom prichádza na ľudí úzkosť a stres, čo 

znemožňuje ľuďom zdravo tráviť svoj voľný čas. Pápež okrem iného nabáda rodiny, aby 

počas spoločnej večere vypli svoje televízne prijímače. Televíziu síce považuje za dôležitý 

zdroj informácií, ale znemožňuje, aby ľudia navzájom medzi sebou komunikovali. Môžeme 

to vnímať akoby svätý otec pichol do osieho hniezda, nakoľko televízia je kľúčovým 

nástrojom konzumného života. Jej obsah konzumujeme neustále a podľa jeho  slov vypnutie 

televízie je proti našej modernej prirodzenosti.
25

 Z týchto vyhlásení súčasného pápeža 

Františka nielen k Svetovému dňu masmédií môžeme usúdiť, že svojimi slovami chce akoby 

provokovať ľudí, aby si uvedomili, že konzumný spôsob života nie je našim kľúčovým 

cieľom. Už teraz sa môžeme tešiť na jeho slová v nasledujúcom posolstve k svetovému dňu 

masmédií.  
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