
Plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí

Tirana, 29.9. - 2.10. 2011

Zpráva plenárního zasedání CCEE o setkání na téma Nová evangelizace

Rada evropských biskupských konferencí během svého plenárního sněmu 2011 v Tiraně 

podnikla následující kroky: 

Volba nového předsednictva CCEE

Předsedou  CCEE  na  příštích  pět  let  byl  znovu  zvolen  kardinál  Péter  Erdö,  arcibiskup 

diecéze Esztergorm-Budapest, primas maďarský a předseda Maďarské biskupské konference. Na 

postech víceprezidentů byli kardinál Jean-Pierre Ricard, arcibiskup z Bordeaux, a Josip Bozanić, 

arcibiskup  záhřebský,  vystřídáni  kardinálem  Angelo  Bagnascem,  arcibiskupem  z  Genoa  a 

předsedou Italské biskupské konference, a Mons. Jósefem Michalikem, arcibiskupem z Przemyśle a 

předsedou  Polské  biskupské  konference.  Shromáždění  poděkovalo  novým  místopředsedům  za 

jejich  ochotu  sloužit  evangelizaci  Evropy  a  popřála  jim  v  tomto  úkolu  mnoho  plodné  práce. 

Zároveň poděkovali předešlému předsednictvvu za práci pro dobro církve a bratrské společenství 

evropských episkopátů, kterou za posledních pět let odvedlo.

Noví členové CCEE

Plenární zasedání CCEE přijalo v souladu s pravidly navrženými Kongregací pro orientální 

církve  do  svých  řad  Jeho  Milost,  Mons.  Milana  Šašika,  eparchu  mukačevského  za  rusíny 

byzantského  obřadu.  CCEE tedy sestává  z  33  biskupských  konferencí  přítomných  v  Evropě  a 

arcibiskupů  Lucemburska,  Monaka  a  maronitského  arcibiskupa  kypru,  biskupa  Chisinau 

(Moldavsko) a eparchy mukačevského. Se statutem stále přizvaných se zúčastňují také předseda 

Kazašské biskupské konference a latinský patriarcha Jeruzalém. Eparchie Mukačevo spadá sui iuris 

do jurisdikce rusínské církve, Užhorodskou unií bylo roku 1646 spojeno s katolickou církví a je 

bezprostředně podřízeno Svatému stolci.

Plenární zasedání 2012

Příští plenární zasedání CCEE se bude konat ve švýcarském St. Gallenu 27.-30. září 2012. 

Bude se zde konat u  příležitosti 1400. výročí příchodu irského misionáře a mnicha sv. Gallena, 

který zde založil  klášterní hnutí  s  hospicem, kolem kterého bylo vystavěno současné město St. 



Gallen, kde od roku 1970 sídlí i sekretariát CCEE.

Poselství papeže Benedikta XVI.

V  poselství  předaném  kardinálem  státním  sekretářem  Tarsicio  Beronem,  adresovaném 

předsedovi CCEE kardinálu Péteru Erdö, povzbudil papež Benedikt XVI. evropské biskupy, aby "s 

misionářskou  odvahou  identifikovali  nové  stezky  evangelizace,  zejména  ve  službě  novým 

generacím," a vyzval je, aby "pokračovali v práci této cenné struktury spojenectví mezi evropskými  

episkopáty, která již po čtyřicet let prosazuje hodnotnou spolupráci v pastoračních a ekumenických 

aktivitách." Účastníci  odpověděli  na papežovo milé  gesto  zasláním dopisu,  dokládajícího jejich 

hluboké společenství s následníkem Petrovým.

Setkání s albánskými politickými představiteli

Jak  velký  význam  místní  reprezentace  přikládá  zasedání  CCEE,  bylo  velice  jasně 

demonstrováno  nejen  účastí  předsedkyně albánského  parlamentu,  slečny  Jozefiny  Topalli  na 

závěrečné mši plenárního sněmu, ale i účastí premiéra Sali Berišy na jeho zahajovacím zasedání a 

možností audience účastníků zasedání u prezidenta Albánské republiky, Bamira Topi. Oba albánští 

nejvyšší státní představitelé se soustředili na významný přínos katolické církve pro dějiny albánskéh 

národa, zejména pak co se týká zachování teritoriální integrity a národní identity, rozvoj národního 

jazyka  a kultury,  reorganizace institucí veřejného vzdělávání,  každodenního boje s chudobou a 

mnoha  dalších  oblastí.  Zdůrazňovali  také  význam  katolické  církve  a  dalších  náboženství  v 

uchovávání duchovních hodnot a vztahu s Bohem, a to i v časech pronásledování. Předseda CCEE, 

kardinál Péter Erdö, ve své řeči ocenil tato slova, když poukazoval na dobré vztahy panující mezi 

katolickou církví a albánským státem, a vyjádřil radost z živosti místní  společnosti,  která se za 

posledních dvacet let značně rozvinula. Přímo prezidentu Albánie adresoval vyjádření své touhy, 

aby  "záležitosti  týkající  se  církevního  vlastnictví  zkonfiskovaného  v  časech  komunismu  byly  

vyřešeny jako v ostatních zemích Východní Evropy, tedy způsobem, který církvi umožní rozvíjet své  

poslání pečovatele o duchovní dobro a charitativní činnost."

Setkání s duchovními autoritami země

V průběhu  setkání  byli  Jeho  Excelence Selim  Muca,  hlava  muslimské  komunity,  Jeho 

Blaženost Anastas Janullatos, arcibiskup z Durrës, Tirany a celé Albánie, Jeho Excelence Edmond 

Brahimaj,  hlava  Bektashi komunity,  a  reverend  Fitor  Muca,  předseda  Evangelického  bratrstva 

Albánie  pozváni  na  obět  s  účastníky plenárního  sněmu.  Setkání  se  neslo  v  duchu  přátelství  a 

svědectví dobrým vztahům, panujícím mezi jednotlivými náboženskými komunitami v zemi.

Plenární sněm projednával následující témata:



Nová evangelizace

Na konci své reflexe tohoto tématu schválil plenární sněm následující text k Nové evangelizaci.

41.  plenární zasedání  CCEE na téma "Nová evangelizace" se konalo v albánské Tiraně. 

Příprava  na  toto  setkání  zahrnovala  rozsáhlý  průzkum:  každá  biskupská  konference  vyplnila 

dotazník, jehož shrnutí bylo předneseno účastníkům.

Z průzkumu vyplynulo, že Nová evangelizace je hlavním zájmem biskupů v Evropě a že 

práce na ní  všemi možnými způsoby již započala:  proběhly diecézní synody i jejich reflexe na 

úrovni biskupských konferncí, byly publikovány dokumenty (téměř ve všech zemích), a došlo na 

mnohé praktické projekty. 

Evangelizace  je  projevem života  a  vitality  církve.  Evangelizace  by neměla  být  chápána 

jednoduše  jako  pastorace,  nýbrž  jako  projev  její  samotné  podstaty,  misije.  Nová  evangelizace 

nesměřuje pouze ke křesťanům, kteří se odloučili od víry, ale ke všem. Chce hlásat Krista, pravého 

Boha a opravdového  člověka, ukřižovaného, aby nesl každou lidskou bolest, a zmrtvýchvstalého, 

abychom  měli  život.  Křtem jsou  všichni  věřící,  tedy  rodiny,  mladí  lidé,  kteří  jsou  všeobecně 

ochotnější stát se misionáři, ale i farnosti, hnutí a nové komunity, povoláni se na Nové evangelizaci 

podílet.  Katechetická  centra  a  katolické  školy  se  musí  stát  místy  evangelizace  o  to  spíše. 

Privilegovaným prostorem pro Novou evangelizaci jsou svátosti.  Vyvstávají také otázky hledání 

dalších způsobů evanglizace, jako jsou nové technologie, internet a sociální sítě. To vše je však 

možné jen pokud se podle příkladu křesťanů ve Skutcích apoštolů nově otevřeme Duchu Svatému: 

"Bez nových letnic nebude Nové evangelizace."

Volba  Albánie,  země  mučedníků,  byla  obzvláště  příhodná  pro  diskusi  na  téma  Nové 

evangelizace.  Stala  se  pro  všechny  přítomné  biskupy  příležitostí  připomenout  si  misionářské 

svědectví,  které  za  komunistického režimu vydala  albánská  římsko-katolická  církev  i  katolické 

církve východního obřadu.

Mons. Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro Novou evangelizaci,poukázal na to, že 

mnoho dnešních Evropanů již neví o křesťanství nic a zatím co se v současnosti stále skloňuje slovo 

"krize",   je  možné  v  dnešní  situaci  nalézt  příležitosti  k  růstu.  Podle  něj  je  Nová evangelizace 

"příležitostí  číst  a  chápat  současnou  historickou  situaci  tak,  aby  se  v  ní  práce  církve  stala 

mimořádnou.  Jinými  slovy,  jsme  povoláni  mimořádným způsobem žít  běžné  události  v  životě 

církve,  který  je  evangelizací."  Uzavřel  připomenutím  iniciativy  "Misie  v  metropolích,"  která 

proběhne ve 12 velkých městech Evropy během postu.

Aktivity CCEE v minulosti

V průběhu setkání byly  podány zprávy o aktivitách jednotlivých komisí CCEE: Evropská 



biskupská  komise  pro  Média  (CEEM),  Komise  Caritas  in  Veritate  (migrace,  ochrana  stvoření, 

spravedlnost a mír), Komise pro katechezi, školu a univerzitu a Evropské centrum povolání (EVS). 

 CEEM. Byly také představeny výstupy 11. setkání předsedů biskupských konferencí jihovýchodní 

Evropy a 13. setkání biskupů katolických církví východního obřadu.

Plánované aktivity CCEE

Diskuse o aktivitách CCEE do budoucna se týkala příprav na některé akce naplánované do 

konce roku 2011 a na rok 2012 a 2013. Významné akce příštích měsíců jsou: Setkání u příležitosti 

40.  výročí  založení  CCEE  (1971-2011)  22.  listopadu  v  Římě,  na  kterém  vystoupí  mimo  jiné 

kardinál státní sekretář, Rarcisio Bertone; předseda  Papežské rady pro Novou evangelizaci Mons. 

Salvatore Fisichella; filozof Rémi Brague; a čestný host Luca Volonté, předseda skupiny Evropské 

lidové strany - Křesťanských demokratů. Dále bylo zmíněno 14. setkání biskupů katolických církví 

východního obřadu na téma Evangelizace v evropských zemích východního obřadu, které se bude 

konat  v  rumunské  Oradei  od  3.  do  6.  listopadu  2011.  

Na  rok  2012  jsou  chystány  následující  akce:  12.  setkání  předsedů  biskupských  konferencí 

jihovýchodní evropy (Strassburg, březen 2012), Katechetický kongres na téma Křesťanská iniciace 

(Řím, 7.-10. května 2012), setkání pracovníků biskupských konferencí Evropy zodpovědných za 

"sociální záležitosti" (Trieste, 3.-5. září 2012), 2. Katolické sociální dny pro Evropu.

Ekumenismus

Na poli ekumenického dialogu byli účastníci seznámeni s aktuální prací společné komise 

CCEE a CEC (Konference evropských církví) a Druhého evropského katolicko-pravoslavného fóra 

(Rhodos,  18.-22.  října  2010).  Třetí  evropské  katolicko-pravoslavné  fórum se  bude  konat  4.-7. 

června 2012 v Lisabonu.

Apoštolské cesty Benedikta XVI. v Evropě

Během sněmu byly předsedům předloženy krátké zprávy o apoštolských cestách papeže 

Benedikta XVI., zejména o návštěvě Chorvatska (4.-5. června), Světových dnech mládeže (Madrid, 

16.-21.  srpna)  a  návštěvě  Německa  (22.-25.  září).  Biskupské  konference,  které  tyto  návštěvy 

zajišťovaly, se shodují, že jim přinesly příležitosti k posílení jednoty církve a papeži možnost podat 

silné svědectví učitelskému úřadu nástupce Petrova. Místní věřící přijímali papežova slova, která 

byla adresována nejen věřícím dané země, ale celé Evropě, vždy s niterným nadšením a pozorností. 

Setkání s občanskými autoritami a zástupci dalších náboženství rovněž poukázala na sílu bratrství.

Křesťané ve Svaté zemi

Plenární  sněm  vyjádřil  určité  znepokojení  svědectvím  latinského  patriarchy  Jeruzaléma 



Fuada Twala, který promluvil o složité situaci, ve které křesťanská společenství ve Svaté zemi žijí. 

Aby byl zastaven exodus křesťanů, kteří utíkají před nejistotou a utrpením, je nutné, aby biskupské 

konference Evropy pokračovaly ve svém závazku uvědomovat své vlastní věřící o této skutečnosti a 

tím také podporovat křesťany ve Svaté zemi zejména propagací poutí.

Vztahy mezi evropskými institucemi a církví

Dialog s Evropskou Unií byl představen Mons. André Bupuyem, apoštolským nunciem při 

Evropské  Unii;  Mons.  Adrianusem  van  Luyn,  předsedou  Rady  biskupských  konferencí  EU 

(ComECE),  a  Mons.  Piotrem Mazurkiewiczem,  generálním  sekretářem ComECE.  O  dialogu  s 

Radou Evropy ve Strassburgu hovořil stálý pozorovatel při této intituci, Mons. Aldo Giordano. Z 

jejich  příspěvků  jasně  vyvstávala  touha  trvale  doprovázet  práci  evropských  institucí  vlastním 

přispěním v dialogu.

Observatorium protikřesťanské diskriminace a intolerance v Evropě

Bylo  představeno  Observatorium,  které  svědčí  o  rostoucím  výskytu  diskriminace  a 

netolerance také vůči evropským křesťanům. Biskupské konference byly vyzvány, aby podpořily 

práci Observatoria zejména při ověřování případů, které jsou Observatoriu nahlášeny a hledáním 

vhodných způsobů, jak o těchto objektivně ověřených případech informovat místní autority podle 

indikací,  které  vyvstávají  z  různých rezolucí  Organizace pro bezpečnost  a spolupráci  v Evropě 

(OSCE).

Zasedání se rovněž zúčastnili Mons. Dimas Lara Barbosa, metropolitní arcibiskup z Campo 

Grande (Brazílie)  a druhý místopředseda CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano);  Mons. 

Simon Ntamwana,  arcibiskup z  Gitega a  delegát  SECAM (Sympózium biskupských konferencí 

Afriky a Madagaskaru). Spolupráce se SECAM získá konkrétní kontury příští rok na Sympóziu 

afrických a evropských biskupů na téma "Pastorační solidarita v globalizovaném světě" (Řím, 13.-

17. února 2012).

Na závěr zasedání poděkovali předsedové evropských biskupských konferencí Mons. Rroku 

Mirditovi a jeho spolupracovníkům za milé přijetí, Mons. Ramiro Moliner Inglésovi, apoštolskému 

nunciovi v Albánii a kardinálu Marcu Ouelletovi, prefektovi Kongregace pro biskupy, kteří práci 

plenárního  zasedání  sledovali.  Práce  se  nesla  v  duchu srdečné,  přátelské  atmosféry,  obohacené 

chvílemi  modlitby  a  každodenním  slavením  mše  svaté  s  místními  věřícími.  Obzvláště  silným 

momentem  bylo  setkání  se  sestrou  Marií  Kaletovou,  františkánkou,  která  hovořila  o  svém 

křesťanském svědectví v dobách komunistického režimu.

Překlad: Jan Zasadil


