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jedna sťažnosť – je to problém? – v čom spočíva „profesionalita kňaza“? – Dudových osem hodín 

Kedysi, na ktorejsi kňazskej rekolekcii, sa jeden diecézny brat kňaz 
sťažoval. Hovoril, že modely spirituality, čiže konkrétneho žitia 
duchovného života, vytvárali spravidla mnísi a rehoľníci a teda 
zohľadňujú skôr životný štýl mníchov a rehoľníkov. Nezohľadňujú 
ale stav a situáciu diecézneho kňaza, ktorý ani mníchom, ani 
rehoľníkom nie je. A že model spirituality, ktorý by zodpovedal 
týmto podmienkam diecéznych kňazov, v podstate neexistuje. 
Toľko jeho názor. Znel dobre a, priznám sa, pozdával sa mi. Len-
že... je to naozaj problém? A naozaj kňaz nie je mníchom? 

My, kňazi, sme profesionáli. A to ešte viac, než väčšina iných ľudí, 
ktorí sú profesionálmi vo svojich oboroch. Nielen, že sme všetci 
absolvovali univerzitné vzdelanie s akademickým titulom minimál-
ne magistra vo svojom obore. Nielen, že sme paralelne s ním 
prechádzali aj duchovnou praxou a formovaním v kňazskom 
seminári. Nielen, že sme profesionálne zamestnaní vo svojej službe 
pastierov vo svojich farnostiach. My dokonca ani nemáme rodinu, 
sme slobodní, celibátnici, aby tak dokonca ani nijaká paralelná 
„súkromná sféra“ nás nijako neodvádzala a nerozptyľovala od našej 
profesie pastiera. Tam, kde iní profesionáli kreslia jasnú čiaru 
medzi „súkromným životom“ a „profesionálnym životom“, tam kde 
oni denne v istom čase povedia „padla“, prekročia túto hranicu a 
zmenia sa z napríklad inštalatéra na otca (či matku), tam, kde 
dokonca občas (aj často) zažívajú dilemy a konflikty medzi týmito 
dvomi svetmi – tam u nás žiaden dualizmus nejestvuje! Naša 
profesia a naše súkromie jedno sú. Máme len jedinú rodinu, ktorá je 
súčasne aj našou profesionálnou náplňou práce. Sme vo svojej 
farnosti ako v rodine rodičia z povolania. Takže tam, kde ľudia 
sveta, zjednodušene povedané, prežívajú model „8 hodín spánku, 8 
hodín zamestnania, 8 hodín súkromia + voľné víkendy“, my kňazi 
máme model „8 hodín spánku, 16 hodín ‚profesionálneho súkro-
mia‘, či ako to nazvať – a bez voľných víkendov“. To ale znamená, 
že tak, ako bežný človek sa snaží poctivo venovať oných 8 hodín 
svojmu zamestnaniu a potom rovnako poctivo 8 hodín svojej 
rodine; tak kňaz by sa mal asi snažiť rovnako poctivo venovať 16 
hodín svojho času denne svojej rodine i „zamestnaniu“ v jednom: 
farnosti. To je ale celkom fúra času, že? Čo vlastne by mal kňaz 
robiť na to, aby ho vyplnil? Vo východnej mníšskej tradícii existuje 
ideál, ktorý znie v tejto chvíli vcelku povedome: „8 hodín spánku, 8 
hodín práce, 8 hodín modlitby“.  Vyjadruje fakt, že mních je 
zasvätený Bohu a teda Boh je jeho záľubou a Jeho životom. Ale – 
ako iní ľudia – aj on sa musí niečím živiť a o tom je oných osem 
hodín práce (teraz nebudeme rozoberať význam manuálnej práce 
pre duchovný život a budeme sa tváriť, že ide len o živobytie). 
Potom ale v podstate „príde domov“ – a jeho domovom je Boh. 
Takže je logické, že oných „8 hodín súkromia“ venuje práve 
svojmu vzťahu s Bohom: modlitba, rozjímanie, štúdium,... Ak si 
vezmeme diecézneho kňaza, tak zistíme, že jeho zasvätenie Bohu je 
ako keby ešte intenzívnejšie! Predstavme si to ako rozhovor: 

„Ahoj, aké je tvoje zamestnanie?“ 
„No vieš, ja som farárom...“ 
„Aha! takže osem hodín sa venuješ učeniu náboženstva... vyslu-
hovaniu sviatostí... liturgii a kázaniu... poučeniam... vybavovaniu 
grantov... vedeniu matrík... kancelárii... účtovníctvu... farskej 
ekonomike... starosti o majetok farnosti... a tak. Že?“ 
„No, tak nejak...“ 
„A čo potom po robote? Rodina,... čo tam?“ 
„No vieš, mojou rodinou je zase farnosť. Ona je moja rodina, jej 

som sa zasľúbil, pre ňu žijem...“ 
„Ahá... takže vlastne aj po pracovnej dobe...“ 
„Hej, presne tak.“ 
„A čo záľuby? Máš nejaké?“ 
„No... mám. Boh je mojou láskou a mojou záľubou. A pastorá-
cia, služba Bohu ako farára v rodine mojej farnosti...“ 
„Takže, ak tomu dobre rozumiem... Boh a farnosť je súčasne 
tvoje zamestnanie, tvoja rodina, tvoje súkromie i tvoja záľuba?“ 
„Presne tak... to si vystihol!“ 

No, máte pocit, že zasvätenie diecézneho kňaza je menšie, či 
menej intenzívne, ako zasvätenie mnícha, či pustovníka? 

A tak Cirkev – tým že kňaza zamestnáva ako profesionála – od 
neho právom očakáva nielen to, čo od ostatných kresťanov, že 
totiž po 8 hodinách zamestnania a vynaložení potrebného času aj 
na práce a veci týkajúce sa domácnosti a tak, nakoniec venujú tých 
zvyšných pár hodín svojho času záľube, ktorú majú s kňazom 
spoločnú a tou je Boh a účasť na budovaní a raste Kráľovstva na 
slávu Boha a dobro ľudí. Očakáva od neho, že bude tomuto 
Kráľovstvu vo svojej farnosti slúžiť počas času svojho „zamestna-
nia“, ale ešte viac aj počas onoho času „súkromia“, pretože práve 
preto sa zriekol prirodzenej rodiny a s ňou súvisiacej domácnosti a 
starostí a tak, aby jeho rodinou zase mohla byť plne a naplno 
farnosť. Takže by sme to mohli vyjadriť ako istú formu zmluvy 
medzi farnosťou a jej farárom: „Počúvaj, pastier náš! My pri 
všetkej úcte a snahe nemáme toľko času, aby sme mohli denne 
hodiny venovať modlitbe, štúdiu teológie, analýze Božieho slova a 
podobne. Ani už nemáme čas a možnosť vyštudovať teológiu, aby 
sme to dokázali naozaj do úplnej hĺbky. Je nám to ľúto, ale nedá 
sa to. Preto my sa Ti, pastier náš, poskladáme na Tvoje živobytie. 
V podstate nebudeš mať žiadnu zo starostí, ktoré máme my, bežní 
ľudia. A od Teba očakávame, že čas, ktorý takto získaš – v podsta-
te takmer celých tých 16 hodín denne – využiješ práve na to: aby si 
sa za nás mohol modliť, i za celý svet, rádovo aj hodiny denne. 
Aby si mal čas a priestor venovať sa do hĺbky Písmu. Aby si 
vytrvalo študoval teológiu, spisy Cirkvi, diela svätcov a mystikov. 
A potom nás – v rámci svojho zamestnania, na omšiach, pouče-
niach, na kurzoch, na prednáškach, stretkách a tak – budeš s 
týmto všetkým oboznamovať, budeš nás učiť, aby sme tak aj my, 
ktorí nemáme tak veľa času na tieto veci, mohli mať vedomosti, 
poznanie a vzrastať v duchovnom živote, vo svätosti, láske a 
dokonalosti! Ou kej?“ Máte ešte stále pocit, že diecézny kňaz nie 
je mníchom? Dokonca viac mníchom, než mnohí iní mnísi a 
pustovníci? Ján Duda píše: „Je dôležité, aby kňazi pracovali aspoň 
osem hodín denne, tak ako každý iný človek.“ Má tým na mysli to, 
že „nie je možné, aby kňaz na dedine, kde dostáva riadny plat, 
fungoval tak, že večer odslúži jednu svätú omšu a má „fajront“.“ 
Ale osem hodín – to by stále ešte bolo flákanie! Byť kňazom 
znamená byť úplne zasvätený Bohu. Iste, 8 hodín práce – „navšte-
vovať veriacich, poznať ich, navštevovať chorých, robiť program 
pre mladých, modliť sa s nimi“, ako hovorí Duda – ale stále je tu 
potom ešte oných zvyšných 8 hodín, ktoré, ak je kňaz naozaj 
kňazom, vypĺňa tá druhá akoby „súkromná“ rovina jeho kňazstva: 
modlitba, bdenie, štúdium, rozjímanie,... Inak to nie je reálne 
kňazstvo. Veď je normálne, že kresťan venuje maximum svojho 
„súkromného času“ svojej životnej záľube, Bohu. Kňaz isto 
nemôže byť výnimkou, veď je tiež kresťanom, nie? 
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