DÔVERYHODNOSŤ KŇAZA V
SEKULÁRNOM UNIVERZITNOM
PROSTREDÍ
Prezentácia

Nový humanizmus – výzva pre univerzitu,
Vedecká konferencia.
Badín, 6.-7. 9. 2010, © Juraj Sedláček, www.upctn.sk

O čo pôjde...









Prečo dôveryhodnosť?
Spoločné znaky dôvery, dôveryhodnosti a niektoré ďalšie súvislosti
Vymedzenie pojmu: A. UPC Trenčín
B. sekulárne prostredie štátnej univerzity C. deficit
precedensu
Biblický model – JK „prvého kontaktu“
Psychologické väzby a platformy
Niekoľko zistení z výskumu

OTCOVSTVO v
zmysle
dôveryhodnosti
...








Otec ukazuje cestu
Dôvera: najskôr musí vzniknúť vzťah, alebo aspoň podmienky preň
Duchovný otec ako referenčná osoba pre sebahodnotenie
adolescencia - obdobie utvárania postojových hodnôt – kto ich
realizuje, stáva sa vzorom
Začiatok dôvery: prirodzeným záujmom komunikujem druhému, ako
o ňom zmýšľa Boh
Kedy sme dôveryhodní?

Ďalšie súvislosti a ich pôsobenie
Biblický model: Ježiš a Zachej, Samaritánka,
Nikodém, apoštoli...
 Benedikt XVI. k roku kňazov: vaše ľudské prejavy
okolitý svet číta ako Božie (konáte ako ľudia, ale
cez vašu ľudskosť pôsobí Boh)
 RH 14: Človek je cestou Cirkvi


ČO OVPLYVNÍ ČLOVEKA, KTORÝ ZAČÍNA
DôVEROVAŤ?
Ľudskosť, vzťah, čas (som tu
iba pre Teba), ochota
poslúžiť.
Pravidelnosť, každodennosť,
pripravenosť, disponibilita
(využiť moment: teraz je
ten správny čas), ľudia nás
potrebujú väčšinou v
neplánovaných a
nepredvídateľných
situáciách (choroba, smrť
blízkeho, citové a vzťahové
traumy, trestné stíhanie).
PRÁVE VTEDY
DOCHÁDZA K
AUTENTICKEJ FORMÁCII

Dávať to, čo nikto iný...


popri ľudskosti



Empatia: vždy si uvedomiť, čo ten druhý prežíva



Ján Bosco: Zaujímajme sa o to, čo prežívajú mladí ľudia, a oni
sa postupne začnú zaujímať o to, čo je pre nás sväté.



K problémom zaujať nečakané, nové a správne stanovisko



Dôveryhodnosť spúšťa svedectvo života, skromný osobný
život, duch obetavosti



Adresovať potvrdenie a uznanie svojim zverencom, nie opačne
(nehľadať uznanie vo svojich zverencoch; ak otec nežije svoju
rolu, cítia prázdnotu)

Empatické počúvanie
a vzťahová väzba
Ak je vo vzťahu prítomná schopnosť empaticky počúvať, kongurencia, alebo
ozajstnosť, akceptovanie alebo ocenenie druhého človeka, tieto kvality
zlepšujú komunikáciu, a spôsobujú konštruktívnu zmenu osobnosti.
(Rogers)
Byť s tým druhým znamená, že dočasne odložíte nabok svoje vlastné názory
a hodnoty, aby ste mohli do jeho sveta vstúpiť bez predsudkov. V určitom
zmysle to znamená, že odložíte nabok seba. To môžu urobiť len ľudia,
ktorí sú si dosť istí sami sebou. (Rogers)
Vzťahová väzba – nie je väzbou medzi dvoma ľuďmi, ale väzbou, ktorú má
jedinec k inému jedincovi a ktorého vníma ako silnejšieho a múdrejšieho.
Jedinec vo vzťahu k druhým hľadá bezpečie a útechu. Vzťahová väzba sa
považuje za bezpečnú, keď jedinec prežíva bezpečie. (Magai – Hašto)

SK výskum: faktory krízy otcovstva
Závislosť medzi faktormi
opora - dôvera
otec ukazuje cestu synovi
Tab. 4a

otec ukazuje cestu synovi
spolu

opora dôvera

uviedli neuviedli

spolu

240

86

154

uviedli

109

50

59

neuviedli

131

36

95

chí kvadrát =

Tab. 4b

otec ukazuje cestu synovi

%
opora dôvera

spolu

uviedli neuviedli

spolu

100,00% 35,83% 64,17%

uviedli

45,42% 20,83% 24,58%

neuviedli 54,58% 15,00% 39,58%

8,75152

hypotézu o nezávislosti faktorov
pri hladine významnosti 5% zamietame
(faktory sa navzájom "podporujú", t.j. výskyt jedného zvyšuje pravdepodobnosť výskytu druhého a naopak)

Výskum: Faktorový graf: ROZVOD-ODCHOD OTCA
Boh prestáva byť osobou!!!
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Namiesto záveru...


Kedy kňaz vzbudzuje dôveru u ľudí?



Definoval by som to tak u teba, ale môžu byť
určite aj iné kombinácie a vlastnosti:
Určite pokora,
keď treba, vzbudzuješ rešpekt,
zdravá šialenosť mladého chalana (preto si v
UPC :-),
so zachovávajúcou si dôstojnosťou kňaza.
a k tomu sa ti občas, možno, asi, podarí dobrý
frk (to bol vtip:-))))
S týmito vlastnosťami žijes to, v čo veríš,
preto táto neuveriteľná kombinácia funguje.
Nabudúce ti zase napíšem, čo sa mi na tebe
nepáči (to bol vtip:-))
S pozdravom

Peter

(koordinátor UPC TN)

...ďakujem za pozornosť.

