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1. APOŠTOLSKÝ LIST (MOTU PROPRIO)
UBICUMQUE ET SEMPER

PAPEŽE BENEDIKTA XVI., KTERÝM  
SE ZŘIZUJE PAPEŽSKÁ RADA  
PRO NOVOU EVANGELIZACI

21. ZÁŘÍ 2010

Církev má povinnost hlásat vždy a všude evangelium Ježíše Krista. 
On, první a největší evangelizátor, přikázal apoštolům v den svého 
vystoupení k Otci: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat 
všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28, 19–20). Církev jako lid patřící 
Bohu přijala dar Ducha Svatého (srov. Zj 2, 14), aby hlásala jeho po-
divuhodné skutky (srov. 1 Petr 2, 9). Od toho dne ve věrnosti tomuto 
příkazu nikdy nepřestala dávat poznat světu krásu evangelia a hlásat 
Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka, jenž je stejný „vče-
ra i dnes i navěky“ (Žid 13, 8), který svou smrtí a zmrtvýchvstáním 
uskutečnil spásu a naplnil dávný příslib. Proto je pro církev nezbytné 
a nezastupitelné evangelizační poslání, pokračování v díle, které si 
Pán Ježíš přál jako projev její vlastní podstaty.

Toto poslání získávalo v dějinách stále nové formy a způsoby po-
dle místa, situace a historických okolností. Jedním z jeho jedinečných 
rysů v naší době byl zápas s fenoménem odklonu od víry, který se stá-
le více projevoval ve společnosti a kulturách, po staletí prostoupených 
evangeliem. Společenské změny, jichž jsme byli svědky v posledních 
desetiletích, mají mnoho příčin, které již dávno zapouštěly své kořeny 
a hluboce změnily vnímání našeho světa. Stačí pomyslet na obrovský 
pokrok ve vědě a technice, na rozšíření možností života a prostoru pro 
osobní svobodu, na hluboké změny na poli ekonomie, na proces prolí-
nání etnik a kultur vyvolaný velkou migrací a na rostoucí vzájemnou 
závislost mezi národy. To vše nezůstalo bez následků ani pro nábo-
ženský rozměr života člověka. Ačkoli lidstvo na jedné straně uznalo 
nesporný přínos těchto změn a církev získala další podněty k opod-
statnění naděje, kterou přináší (srov. 1 Petr 3, 15), potvrdila se na 
druhé straně zneklidňující ztráta smyslu pro posvátno, která dokonce 
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dosáhla zpochybňování takových základů, jež se zdály být nepopi-
ratelné, jako je víra v prozřetelného Boha stvořitele, zjevení Ježíše 
Krista, jediného Spasitele, a společné chápání základních zkušeností 
člověka, jako jsou narození, smrt, život v rodině a vztah k přirozené-
mu morálnímu zákonu.

Jestliže toto všechno někteří lidé vítali jako určité osvoboze-
ní, velice brzy si uvědomili vnitřní poušť, která vzniká tam, kde se  
člověk – v touze být jediným strůjcem své přirozenosti a svého  
osudu – ocitá zbavený toho, co je základem všech věcí.

Už II. vatikánský koncil zahrnul mezi hlavní témata vztah mezi 
církví a současným světem. Mí předchůdci pak ve stopách koncilního 
učení dále přemýšleli o nutnosti nacházet odpovídající formy pro to, 
aby naši současníci ještě měli možnost slyšet živé a věčné slovo Páně.

Služebník Boží Pavel VI. prozíravě zaznamenal, že evangelizač-
ní úsilí je stejně nutné „hlavně proto, že dnešní svět se často odkřes-
ťanšťuje – i pro mnoho lidí, kteří sice byli pokřtěni, ale vůbec nežijí 
křesťansky, dále pro prosté lidi, kteří sice mají určitou víru, ale neznají 
dobře její základní pravdy; a konečně i pro vzdělance, kteří cítí po-
třebu poznat Krista jinak, než jak je tomu učili v dětství, i pro řadu 
dalších lidí“.1 A s myšlenkou na lidi vzdálené víře dodal, že evangeli-
zační činnost církve „musí neustále hledat přiměřené prostředky a ja-
zyk, jimiž by je mohla seznámit s Božím zjevením a vírou v Ježíše 
Krista, anebo s nimi o těchto věcech začít znovu mluvit“.2 Ctihodný 
služebník Boží Jan Pavel II. učinil z tohoto náročného úkolu jeden ze 
sloupů svého rozsáhlého učení, nazval jej „nová evangelizace“, a v čet-
ných proslovech jej systematicky prohluboval. Tento úkol je v círk-
vi dnes naléhavý, zvláště v oblastech dávno evangelizovaných. Je to 
úkol, který se sice přímo týká jednání církve navenek, ale předpokládá 
především její stálou vnitřní obnovu, takříkajíc neustálý přechod od 
evangelizované k evangelizující. Stačí připomenout to, co je uvede-
no v posynodální exhortaci Christifideles laici: „Celé země a národy, 
v nichž dříve vzkvétalo náboženství a křesťanský život a jež dokázaly 
vytvořit živá společenství víry, procházejí dnes těžkými zkouškami 
a často se od základu mění vlivem stále se šířícího indiferentismu, 

1 en 52.
2 Tamtéž, č. 56, s. 42.
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sekularismu a ateismu. Týká se to především národů tzv. ‚prvního 
světa‘, v nichž ekonomická prosperita a touha po konzumu – i když 
současně doprovázené otřesnou chudobou a nouzí – podněcují a hla-
sitě vyzývají k životu ‚jako by nebylo Boha‘. Náboženská lhostejnost 
a téměř neexistující náboženská praxe i tváří v tvář těžkým problémům 
lidské existence – nebudí méně starostí a nejsou méně rozkladné než 
vyložený ateismus. I když se dosud křesťanská víra v některých svých 
tradičních a rituálních výrazových formách udržela, je stále více vylu-
čována z nejvýznamnějších okamžiků života, jako je zrození, utrpení 
a smrt. (…) Naproti tomu v jiných krajích a zemích, kde se dodnes živě 
udržují tradice lidové křesťanské zbožnosti a náboženského cítění, je 
toto morální a duchovní dědictví ohroženo a může zmizet v konfronta-
ci s různými procesy, zvláště sekularizací a šířením sektářství. Pouze 
nová evangelizace může zaručit prohloubení čisté a pravé víry, které 
učiní z těchto tradic skutečnou osvobozující sílu. Je jistě nezbytně nut-
né obnovovat všude křesťanskou podstatu lidské společnosti. To však 
bude možné jen tehdy, jestli se obnoví křesťanská podstata církevních 
obcí, které v těchto zemích a národech žijí.“3

Když tedy na sebe beru břímě obav svých ctihodných předchůd-
ců, považuji za vhodné dát přiměřenou odpověď, aby celá církev usi-
lující o obnovení Duchem Svatým, předstoupila před současný svět 
s misijním úsilím schopným zahájit novou evangelizaci. Týká se to 
především církví dávno založených, které však žijí v dosti odlišných 
podmínkách, odpovídajících různým potřebám vyžadujícím odlišné 
evangelizační podněty: v některých oblastech sice pokračuje seku-
larizace, ale praktikování křesťanství je ještě dosti živé a je hluboce 
zakořeněné v duši celých národů; v jiných oblastech je naopak vidět 
jasný odklon od víry ve společnosti jako celku, se slabou církevní sítí, 
i když v ní nechybí prvky života, které Duch Svatý vždy sesílá; dále 
bohužel víme o oblastech, které se zdají být téměř odkřesťanštěné, 
kde je světlo víry odkázáno na svědectví malých společenství: tyto 
země, které by potřebovaly obnovu prvního hlásání evangelia, přitom 
značně odmítají mnohé aspekty křesťanského poselství.

3  Jan Pavel II. Posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi 
a ve světě Christifideles laici (30. prosince 1988), č. 34. Praha: Zvon, 1990, 
s. 60–61.
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Rozdílnost situace vyžaduje pečlivé rozlišování; hovořit o „nové 
evangelizaci“ neznamená, že je třeba vypracovat jediné pravidlo, kte-
ré by bylo vhodné za všech okolností. Přesto není obtížné rozpoznat 
to, co potřebují všechny církve žijící na tradičně křesťanském území, 
totiž obnovené misijní úsilí, projev nového, velkorysého otevření se 
daru milosti. Nemůžeme zapomínat, že prvním úkolem vždy bude 
oddanost zdarma danému dílu Ducha Zmrtvýchvstalého, který prová-
zí všechny šiřitele evangelia a otevírá srdce těm, kteří naslouchají. Pro 
plodnost hlásání evangelia se především vyžaduje hluboká zkušenost 
s Bohem.

Jak jsem měl možnost uvést ve své první encyklice Deus caritas 
est: „Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnu-
tí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která 
otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření.“4 
Podobně v kořenech každé evangelizace není lidská strategie šíření 
evangelia, ale touha sdílet nesmírný dar, který nám Bůh chtěl dát tím, 
že nám dává účast na svém vlastním životě.

Proto na základě těchto úvah, po pečlivém prozkoumání všech sou-
vislostí a po vyjádření odborníků ustanovuji a vyhlašuji následující:

Čl. 1 – § 1. Zřizuje se Papežská rada pro novou evangelizaci jako di-
kasterium Římské kurie ve smyslu apoštolské konstituce Pastor bonus.5 
§ 2. Rada má za cíl jak podněcování reflexe tématu nové evangeliza-
ce, tak určení a podporu forem a nástrojů vhodných pro její realizaci.

Čl. 2 – Činnost Rady probíhá ve spolupráci s ostatními dikasterii a in-
stitucemi Římské kurie při zachování náležitých kompetencí a slouží 
partikulárním církvím, zvláště na těch územích s křesťanskou tradicí, 
kde se výrazněji projevuje fenomén sekularizace.

Čl. 3 – Mezi specifické úkoly Rady patří:
1.  Prohloubit teologické a pastorační chápání nové evangelizace.
2.   Podněcovat a podporovat studium, šíření a uskutečňování 

papežského učení týkajícího se témat souvisejících s novou 

4 dce 1, s. 5.
5 Slovenský překlad: http://www.kbs.sk/do_pdf/index.php?cid=1117279058. 
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evangelizací ve spolupráci se zainteresovanými biskupskými 
konferencemi, které k tomu mohou mít určitý orgán ad hoc.

3.  Informovat o iniciativách spojených s novou evangelizací 
existujících v různých partikulárních církvích a podporo-
vat je, i podněcovat realizaci nových iniciativ také aktivním 
úsilím o spojení sil a zdrojů společností zasvěceného života 
a společností apoštolského života i sdružení věřících a no-
vých komunit.

4.   Reflektovat a podněcovat využití moderních prostředků ko-
munikace jako nástrojů nové evangelizace.

5.  Podporovat užívání Katechismu katolické církve, obsahují-
cího podstatnou a ucelenou formulaci obsahu víry určenou 
současnému člověku.

Čl. 4 – § 1. Rada je řízená arcibiskupem předsedou, který spolupra-
cuje se sekretářem, podsekretářem a přiměřeným počtem úředníků, 
v souladu s normami apoštolské konstituce Pastor bonus a podle Vše-
obecného řádu Římské kurie.
§ 2. Rada má své vlastní členy a může mít vlastní poradce.

Přikazuji, aby všechno, co jsem stanovil v tomto apoštolském listě 
daném motu proprio, bylo bráno jako pevně rozhodnuté a platné, při-
čemž všechna ustanovení, která jsou s tím v rozporu, a to i ustanovení 
hodná zvláštního zřetele, ztrácejí platnost, a aby to bylo promulgová-
no zveřejněním v deníku „Osservatore Romano“ a nabylo účinnosti 
dnem promulgace.

Dáno v Castel Gandolfo, dne 21. září 2010, na svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty, v šestém roce mého pontifikátu.

12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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2. POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU

1. LEDNA 2011

„Náboženská svoboda – cesta k míru“

1.  Na začátku nového roku se obracím na všechny se svým přáním. 
Je to přání pokoje, rozkvětu, ale především přání míru. Bohužel i kon-
čící rok byl poznamenán pronásledováním, diskriminací, hroznými 
skutky násilí a náboženské nesnášenlivosti.

Mé myšlenky se upínají především k drahé irácké zemi, která je na 
své cestě k vytoužené stabilitě a smíření i nadále dějištěm násilí a aten-
tátů. Jistě si vzpomeneme na nedávná utrpení křesťanského společen-
ství a především na zbabělý útok proti syrsko-katolické katedrále „Pan-
ny Marie ustavičné pomoci“ v Bagdádu 31. října, při němž byli zabiti 
dva kněží a více než padesát věřících laiků, když se shromáždili ke sla-
vení mše svaté. Po něm docházelo v následujících dnech k dalším úto-
kům i na soukromé domy, což vzbuzovalo strach křesťanského spole-
čenství a touhu mnoha jeho členů emigrovat a hledat si lepší podmínky 
pro život. Projevuji jim zvláštní blízkost, svou i celé církve. Tento postoj 
konkrétně vyjádřilo nedávné mimořádné zasedání Biskupské synody 
věnované Blízkému východu. Z něj vzešlo povzbuzení katolickým ko-
munitám v Iráku i na celém Blízkém východě, aby žily ve společenství 
a nadále v těchto zemích vydávaly odvážné svědectví víry.

Upřímně děkuji vládám, které se nasazují pro zmenšení bolesti 
těchto bratří a sester v jejich lidství, a vyzývám katolíky, aby se mod-
lili za své bratry a sestry ve víře, kteří trpí násilím a nesnášenlivostí, 
a byli s nimi solidární. Za těchto okolností považuji za vhodné využít 
tuto příležitost, abych se s vámi všemi podělil o některé úvahy o ná-
boženské svobodě jako cestě k míru. S bolestí totiž zjišťujeme, že 
v některých částech světa je možno své náboženství vyznávat a svo-
bodně hlásat jen při riskování života a osobní svobody. V jiných ob-
lastech mají předsudky a opozice vůči věřícím a náboženským sym-
bolům skrytější a rafinovanější podobu. Křesťané jsou v současnosti 
náboženskou skupinou, která trpí největším počtem pronásledování  
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kvůli víře. Mnozí jsou každodenně vystavováni urážkám a často žijí 
ve strachu pro své hledání pravdy, pro svou víru v Ježíše Krista a pro 
své upřímné volání po dodržování náboženské svobody. Nic z toho 
nelze přijmout, protože je to urážkou Boha i lidské důstojnosti. Kromě 
toho se tak ohrožuje bezpečnost a mír a brání se autentickému a inte-
grálnímu lidskému rozvoji.1 

V náboženské svobodě se totiž ukazuje specifičnost lidské osoby, 
která díky ní může zaměřit svůj osobní život i život společnosti na 
Boha, v jehož světle se plně chápe totožnost, smysl i cíl osoby. Popírat 
nebo svévolně omezovat takovou svobodu znamená pěstovat omeze-
ný pohled na lidskou osobu. Zatemňovat veřejnou roli náboženství 
znamená vytvářet společnost, která je nespravedlivá, protože není 
úměrná pravé přirozenosti lidské osoby. To znamená, že se znemož-
ňuje prosazování autentického a trvalého míru v celé lidské rodině.

Vyzývám proto lidi dobré vůle, aby obnovovali své nasazení pro 
vytváření takového světa, kde by všichni měli svobodu hlásat své ná-
boženství nebo svou víru a žít svou lásku k Bohu celým srdcem, celou 
duší a celou myslí (srov. Mt 22, 37). Toto cítění inspiruje a vede Po-
selství k oslavě 44. Světového dne míru věnované tématu Náboženská 
svoboda – cesta k míru.

Posvátné právo na život a na duchovní život

2. Právo na náboženskou svobodu je zakořeněno v samotné důstoj-
nosti lidské osoby,2 jejíž transcendentní povaha nesmí být ignorována 
nebo opomíjena. Bůh stvořil muže a ženu ke svému obrazu a podobě 
(srov. Gn 1, 27). Proto je každá osoba držitelem posvátného práva na 
integrální život i z hlediska duchovního. Když lidská osoba neuznává 
své bytí jako duchovní a když se neotevírá pro transcedenci, utíká 
se sama k sobě, nedokáže nacházet odpovědi na otázky svého srdce 
o smyslu života, nedokáže nabývat trvalých a hodnotných etických 
principů ani zakoušet autentickou svobodu a rozvíjet spravedlivou 
společnost.3

1 Srov. cIv 29.55–57.
2 Srov. DH 2.
3 Srov. CIV 78. 



15

V souladu s naší vlastní zkušeností odhaluje Písmo svaté hlubo-
kou hodnotu lidské důstojnosti: „Když se zahledím na tvá nebesa, 
dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: co je člověk, 
že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho 
jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou, dals 
mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno“  
(Žl 8, 4–7).

Před vznešenou skutečností lidské přirozenosti můžeme zakou-
šet stejný úžas, jaký vyjadřuje žalmista. Projevuje se jako otevřenost 
k Tajemství, jako schopnost klást si zásadní otázku o sobě a o původu 
vesmíru jakožto niterné ozvěny nejvyšší Boží lásky, počátku a konci 
všech věcí, každé osoby i národů.4  Transcendentní důstojnost osoby 
je zásadní hodnotou židovsko-křesťanské moudrosti, ale díky rozumu 
ji mohou poznávat všichni. Tuto důstojnost, chápanou jako schopnost 
překračovat svou materiální stránku a hledat pravdu, je třeba uznávat 
jako univerzální dobro nezbytné pro vytváření společnosti oriento-
vané na plnou realizaci člověka. Respekt k základním prvkům lidské 
důstojnosti, jako je právo na život a právo na náboženskou svobodu, 
je podmínkou morální oprávněnosti každé sociální i právní normy.

Náboženská svoboda a vzájemná úcta 

3. Náboženská svoboda stojí u počátku svobody morální. Otevřenost 
k pravdě a dobru, otevřenost k Bohu zakořeněná v lidské přirozenosti 
skutečně poskytuje plnou důstojnost každému člověku a je zárukou 
plné vzájemné úcty mezi lidmi. Náboženskou svobodu je proto tře-
ba chápat nejen jako ochranu před donucováním, ale ještě více jako 
schopnost uspořádávat svá rozhodování podle pravdy.

Mezi svobodou a úctou existuje nerozdělitelné pouto, neboť „jed-
notlivci i společenské skupiny mají při výkonu svých práv z mravního 
zákona závazek mít na zřeteli jak práva jiných lidí, tak i své povinnos-
ti k jiným a ke společnému blahu všech.“5

Svoboda nepřátelská nebo lhostejná vůči Bohu končí popřením 
sebe sama a nezaručuje plné respektování druhého člověka. Vůle, kte-

4 Srov. NAe 1. 
5 DH 7.
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rá se považuje za naprosto neschopnou hledat pravdu a dobro, nemá 
ke svému konání objektivní důvody ani motivy, ale jen takové, jež 
vyžadují její momentální a náhodné zájmy; nemá vlastní „identitu“, 
kterou by chránila a vytvářela prostřednictvím skutečně svobodných 
a vědomých rozhodnutí. Nemůže tedy vyžadovat úctu ze strany jiných 
„vůlí“, které jsou také odděleny od svého nejhlubšího bytí, a proto se 
mohou dožadovat jiných „odůvodnění“ nebo dokonce žádného „odů-
vodnění“. Iluze, že v morálním relativismu najdeme klíč k pokojné-
mu soužití, je ve skutečnosti počátkem rozdělení a negace důstojnosti 
lidských bytostí. Chápeme tedy potřebu uznat dvojí dimenzi jednoty 
lidské osoby: náboženskou a společenskou. Z toho důvodu je nepřed-
stavitelné, že by věřící „měli potlačovat část sebe samých – svou víru 
– aby byli aktivními občany. Nikdy by neměli mít potřebu zapírat 
Boha, aby se mohli těšit svým právům.“6

Rodina – škola svobody a míru

4. Pokud je náboženská svoboda cestou k míru, pak náboženská vý-
chova je přednostní způsob jak napomáhat lidem nových generací, 
aby v druhém člověku viděli svého bratra a sestru, s nimiž nohou 
společně kráčet a spolupracovat na tom, aby se všichni cítili živými 
členy téže lidské rodiny, z níž nesmí být nikdo vylučován.

Rodina založená na manželství, jež je výrazem niterného a komple-
mentárního spojení mezi mužem a ženou, se začleňuje do tohoto kon-
textu jako první škola pro sociální, kulturní, morální i duchovní formaci 
a růst dětí, které by vždy měly nacházet v otci a v matce první svědky 
života zaměřeného na hledání Boží pravdy a lásky. Sami rodiče by vždy 
měli svobodně, bez nátlaku a zodpovědně předávat svým dětem dědic-
tví své víry, hodnot a kultury. Rodina, základní buňka lidské společnos-
ti, zůstává prvořadým prostředím pro formaci k harmonickým vztahům 
na všech úrovních soužití lidí v rámci národa i mezi národy. Toto je ces-
ta, kterou je třeba procházet s moudrostí, aby se ve společnosti budovala 
pevná a solidární síť a mladí lidé se připravovali na převzetí své životní 
odpovědnosti ve svobodné společnosti v duchu porozumění a míru.

6   BenedIkt XvI. Projev ke Generálnímu shromáždění Organizace spoje-
ných národů (18. dubna 2008). AAS 100 (2008), s. 337. 
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Společné vlastnictví

5. Dalo by se říci, že mezi základními právy a svobodami zakoře-
něnými v důstojnosti osoby se náboženská svoboda těší zvláštnímu 
postavení. Když se náboženská svoboda uznává, je důstojnost lidské 
osoby respektována u svého kořene a v národech se posiluje étos a je-
jich instituce. Když se naopak náboženská svoboda popírá a když se 
zkouší bránit lidem ve vyznávání jejich náboženství nebo víry a žít 
v souladu s ní, uráží se tím lidská důstojnost a zároveň se ohrožuje 
spravedlnost a mír, které jsou založeny na správném sociálním řádu 
vytvářeném ve světle Nejvyšší Pravdy a Nejvyššího Dobra.

V tomto smyslu je náboženská svoboda ziskem i pro politickou 
a právní kulturu. Je základním dobrem. Každý člověk má mít mož-
nost svobodně využívat své právo vyznávat a individuálně nebo spo-
lečně projevovat své náboženství nebo svou víru na veřejnosti nebo 
v soukromí, ve výuce, v praxi, v publikacích, v kultu a v slavení ob-
řadů. Neměl by se setkávat s překážkami, kdyby případně chtěl při-
jmout jiné náboženství anebo žádné nevyznávat. V této oblasti se me-
zinárodní uspořádání ukazuje jako vzor a je základním vodítkem pro 
státy, neboť při dodržování legitimního požadavku veřejného řádu 
utvářeného spravedlností nedovoluje v náboženské svobodě žádnou 
výjimku.7  Mezinárodní řád tak přiznává právům náboženské pova-
hy stejný status jako má právo na život a na osobní svobodu, což je 
potvrzením toho, že patří k základnímu jádru lidských práv, k těm  
všeobecným a přirozeným právům, které lidské právo nemůže  
nikdy popírat.

Náboženská svoboda není výlučným vlastnictvím věřících, ale pa-
tří celé rodině národů na zemi. Je nezbytnou součástí právního státu. 
Nelze ji popírat, aby přitom současně nebyla dotčena všechna zásadní 
práva a svobody, jejichž je souhrnem a vrcholem. Ona je „lakmuso-
vým papírkem, který ověřuje dodržování všech dalších lidských prá-
v.“8 Zatímco napomáhá používání specificky lidských schopností, vy-

7  Srov. DH 2.
8   Jan Pavel II. Projev k účastníkům parlamentního shromáždění Organiza-

ce pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) (10. října 2003), 1. AAS 
96 (2004), s. 111. 
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tváří potřebné předpoklady pro uskutečňování integrálního rozvoje, 
který se týká osoby jako celku ve všech jejích rozměrech.9

Veřejný rozměr náboženství

6. I když náboženská svoboda – tak jako každá jiná – vychází z osob-
ní sféry, uskutečňuje se ve vztahu s druhými. Svoboda bez vztahu není 
svobodou dovršenou. Ani náboženská svoboda se neomezuje pouze 
na svůj individuální rozměr, ale uskutečňuje se ve svém vlastním spo-
lečenství a ve společnosti, v souladu s tím, že osoba je vztahová bytost 
a náboženství má veřejnou povahu.

Vztahový charakter je rozhodující složkou náboženské svobody 
a vede společenství věřících k tomu, aby uskutečňovali solidaritu pro 
obecné dobro. V této dimenzi společenství zůstává každá osoba je-
dinečná a neopakovatelná a zároveň se zdokonaluje a plně realizuje.

Přínos náboženských společenství pro společnost je nepopiratelný. 
Četné charitativní a kulturní instituce dokazují konstruktivní úlohu 
věřících v životě společnosti. Ještě důležitější je etický příspěvek ná-
boženství v oblasti politiky. Neměl by se přehlížet nebo zakazovat, ale 
musí se chápat jako hodnotný přínos k prosazování obecného dobra. 
V této souvislosti je třeba se zmínit o náboženské dimenzi kultury 
vytvářené během staletí díky společenskému a především etickému 
přispění náboženství. Taková dimenze v žádném případě nediskrimi-
nuje ty, kdo víru nesdílejí, ale spíše posiluje soudržnost společnosti, 
integraci a solidaritu.

Náboženská svoboda jako síla pro svobodu a civilizaci a nebezpečí 
plynoucí z jejího zneužívání

7. Zneužití náboženské svobody k maskování skrytých zájmů, jako 
např. svržení nastoleného pořádku, hromadění zdrojů anebo držení 
moci nějakou skupinou, může působit nesmírné škody pro společnost. 
Fanatismus, fundamentalismus a praktiky odporující lidské důstoj-
nosti nelze ospravedlnit nikdy a tím méně, jsou-li vykonávány ve jmé-
nu náboženství. Vyznávání nějakého náboženství nelze zneužívat ani 

9  Srov. CIV 11.
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ukládat silou. Je třeba, aby státy a různá lidská společenství nikdy ne-
zapomínaly, že náboženská svoboda je podmínkou pro hledání prav-
dy a pravda se neprosazuje násilím, ale „silou pravdy samotné“.10 
V tomto smyslu je náboženství pozitivní a hnací silou pro vytváření 
občanské a politické společnosti.

Jak bychom mohli popírat příspěvek velkých světových nábožen-
ství pro rozvoj civilizace? Upřímné hledání Boha vedlo k větší úctě 
k lidské důstojnosti. Křesťanská společenství s hodnotami a principy, 
které vlastní, silně přispěla k tomu, že si lidé i národy uvědomili svou 
totožnost a důstojnost, stejně tak i k nastolení demokratických institu-
cí a k prosazování lidských práv a odpovídajících povinností.

I dnes ve stále více globalizované společnosti jsou křesťané vy-
zýváni, aby nejen svým zodpovědným občanským, ekonomickým 
a politickým nasazením, ale i svědectvím své lásky a víry přinášeli 
cenný příspěvek k namáhavé a stimulující práci pro spravedlnost, pro 
integrální lidský rozvoj a pro správné uspořádání lidských záležitos-
tí. Vyloučit náboženství z veřejného života znamená odebrat životu 
vitální prostor, který je otevřený směrem k transcendenci. Bez této 
prvořadé zkušenosti se ukazuje jako svízelné orientovat společnost 
k univerzálním etickým principům a stává se těžkým nastolení národ-
ních a mezinárodních pořádků, kde by se základní práva a svobody 
plně uznávaly a uskutečňovaly v souladu s cíli – dnes bohužel stále 
zanedbávanými a popíranými – které si klade Všeobecná deklarace 
lidských práv z roku 1948.

Otázka spravedlnosti a kultury: fundamentalismus a nepřátelství vůči 
věřícím ohrožují pozitivní laickost států

8. Se stejnou rozhodností, s níž jsou odsuzovány všechny formy ná-
boženského fanatismu a fundamentalismu, je třeba se postavit i proti 
všem formám nepřátelství vůči náboženství, jimiž je omezována ve-
řejná úloha věřících v občanském a politickém životě.

Nesmí se zapomínat, že náboženský fundamentalismus a laicis-
mus jsou zrcadlovými a extrémními podobami odmítnutí legitimního 
pluralismu a principu laickosti. Oba totiž absolutizují omezený a čás-

10  Srov. DH 1.
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tečný pohled na lidskou osobu. V prvním případě se upřednostňu-
je náboženský integralismus a v druhém racionalismus. Společnost, 
která chce vnucovat nebo naopak odmítat náboženství násilím, je ne-
spravedlivá nejen ve vztahu k člověku a k Bohu, ale i k sobě samé.  
Bůh povolává k sobě lidstvo v záměru lásky, která zahrnuje celou oso-
bu v její přirozené i duchovní dimenzi, vyžaduje svobodnou a zodpo-
vědnou odpověď celým srdcem i celým bytím, odpověď individuální 
i společnou. Tedy i společnost, jakožto výraz osoby a souhrn jejích 
konstitutivních dimenzí, musí žít a uspořádávat se způsobem, kte-
rý napomáhá její otevřenosti k transcedenci. Právě proto se zákony 
a společenské instituce nemohou utvářet tak, že ignorují náboženskou 
dimenzi občanů anebo k ní vůbec nepřihlížejí. Prostřednictvím de-
mokratické činnosti občanů vědomých si svého povolání musejí od-
rážet povahu lidské osoby, aby mohly podporovat její náboženskou 
dimenzi. A protože ona není výtvorem státu, stát s ní nemůže mani-
pulovat, ale spíše ji má uznávat a respektovat.

Když právní uspořádání na kterékoli úrovni, národní i meziná-
rodní, umožňuje nebo toleruje náboženský či protináboženský fana-
tismus, selhává ve svém vlastním poslání, které spočívá v ochraně 
a prosazování spravedlnosti a práv každého člověka. Tyto záležitosti 
nelze ponechávat na libovůli zákonodárce nebo většiny, protože, jak 
říkal již Cicero, spravedlnost spočívá v něčem více než v pouhém vy-
tváření zákonů a jejich aplikaci. Zahrnuje v sobě uznání důstojnosti 
každého člověka,11 která bez náboženské svobody, zaručované a pro-
žívané v její podstatě, zůstává ochromená a ponížená a je vystavená 
riziku, že se stane panstvím idolů a relativních hodnot proměněných 
na absolutní. To vše vystavuje společnost riziku politické a ideologic-
ké totality, která zdůrazňuje veřejnou moc, zatímco svoboda svědomí, 
myšlení a náboženství je umrtvována či znevažována téměř jako po-
tenciální konkurent.

Dialog mezi občanskými institucemi a náboženstvím

9. Dědictví principů a hodnot vyjádřených v autentické nábožensko-
sti představuje bohatství národů a jejich étos. Hovoří přímo ke svědo-

11  Srov. cIceRo. De inventione, II, 160.  
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mí a k mysli mužů a žen, připomíná příkaz morálního obrácení, mo-
tivuje a rozvíjí život ctností a láskyplný přístup jednoho k druhému 
v duchu bratrství, jako členů velké lidské rodiny.12  

Při respektování pozitivní laickosti státních institucí je stále třeba 
uznávat veřejný rozměr náboženství. Za tím účelem má zásadní vý-
znam zdravý dialog mezi občanskými a náboženskými institucemi pro 
integrální rozvoj lidské osoby a pro harmonii ve společnosti.

Žít v lásce a v pravdě

10. V globalizovaném světě, který je charakteristický společnost-
mi stále více multietnickými a multikonfesními, mohou velká ná-
boženství vytvářet důležitý faktor jednoty a míru lidské rodiny. Je-
jich následovníci jsou povoláni, aby na základě svých náboženských 
přesvědčení a racionálního hledání obecného dobra zodpovědně 
žili své úsilí v podmínkách náboženské svobody. V různých nábo-
ženských kulturách se má odmítat vše, co je proti důstojnosti muže 
a ženy, a naproti tomu se má oceňovat vše, co se jeví jako pozitivní  
pro občanské soužití.

Veřejný prostor, který mezinárodní společenství dává k dispozici 
jednotlivým náboženstvím a pro jejich nabídku „dobrého života“, na-
pomáhá vytváření souhlasného měřítka pravdy a dobra i morálního 
konsensu, což má pro spravedlivé a pokojné soužití zásadní význam. 
Vedoucí osobnosti velkých náboženství jsou díky své roli, svému vli-
vu a své autoritě v příslušných společenstvích povoláni jako první ke 
vzájemné úctě a k dialogu.

Křesťané jsou díky víře v Boha, Otce Pána Ježíše Krista, povzbu-
zováni, aby žili jako bratři, kteří se setkávají v církvi a spolupra-
cují na vytváření světa, kde lidé a národy už nebudou „škodit ani  
zabíjet … protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody  
pokrývají moře“ (Iz 11, 9).

12   Srov. BenedIkt XVI. Projev k zástupcům jiných náboženství ve Spojeném 
království (17. září 2010). OR, 18. září 2010, s. 12.
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Dialog jako společné hledání

11. Pro církev představuje dialog s následovníky rozličných nábožen-
ství důležitý nástroj spolupráce se všemi náboženskými společenství-
mi na obecném dobru. Sama církev neodmítá nic z toho, co je na 
různých náboženstvích pravé a svaté. „S upřímnou vážností se dívá 
na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mno-
hém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece jsou 
nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.“13 

To, co naznačuje, není cesta relativismu či náboženského synkre-
tismu. Církev totiž „hlásá a je povinna neustále hlásat Krista, který 
je‚ cesta, pravda a život‘ (Jan 14, 6), v němž lidé nalézají plnost ná-
boženského života a skrze něhož Bůh všechno smířil se sebou.“14 To 
však nevylučuje dialog a společné hledání pravdy v různých oblastech 
života, neboť, jak říká často citovaný výrok sv. Tomáše Akvinského, 
„každá pravda pochází od Ducha Svatého, ať ji vysloví kdokoli.“15 

Na rok 2011 připadá 25. výročí Světového dne modliteb za mír, 
který v roce 1986 svolal do Assisi ctihodný Jan Pavel II. Při této pří-
ležitosti vydali vedoucí představitelé velkých náboženství svědectví 
o tom, že náboženství je faktorem sjednocení a míru a nikoli rozdě-
lení a konfliktu. Vzpomínka na tento prožitek je důvodem naděje pro 
budoucnost, v níž se všichni věřící budou cítit tvůrci spravedlnosti 
a míru a skutečně se jimi stanou.

Morální pravda v politice a v diplomacii

12.  Politika a diplomacie by měly hledět na morální a duchovní vlast-
nictví skýtané velkými světovými náboženstvími, aby poznávaly 
a prosazovaly pravdu a univerzální principy a hodnoty, které nelze po-
pírat, aniž by se tím popírala i důstojnost lidské osoby. Co však praktic-
ky znamená prosazovat morální pravdu ve světě politiky a diplomacie? 
Znamená to jednat zodpovědným způsobem na základě objektivního 
a celkového poznání skutečností; znamená to demontovat politické 

13 NAe 2.
14 Tamtéž.
15 Super evangelium Joannis, I, 3.
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ideologie, které končí pošlapáním pravdy a lidské důstojnosti a chtě-
jí prosazovat pseudohodnoty pod záminkou míru, rozvoje a lidských 
práv; znamená to podporovat trvalé úsilí o to, aby se pozitivní zákony 
zakládaly na principech přirozeného práva.16 To vše je potřebné a sou-
visí to s respektováním důstojnosti a hodnoty lidské osoby schválené 
Chartou Organizace spojených národů z roku 1945, která představuje 
univerzální morální hodnoty a principy s dopadem na normy, instituce 
a způsoby soužití na národní i mezinárodní úrovni.

Za hranicemi nenávisti a předsudků

13. Navzdory poučením z historie a snahám států, mezinárodních 
organizací na světové i místní úrovni, nevládních organizací i úsilí 
všech lidí dobré vůle, kteří se každodenně nasazují pro ochranu zá-
kladních práv a svobod, ještě i dnes zaznamenáváme ve světě proná-
sledování, diskriminace, skutky násilí a nesnášenlivosti motivované 
nábožensky. Zvláště v Asii a v Africe jsou hlavními oběťmi členové 
náboženských menšin, jimž se zakazuje svobodně vyznávat vlastní 
náboženství anebo ho změnit; děje se tak zastrašováním a porušová-
ním práv, základních svobod a podstatných dober, až po odnímání 
osobní svobody nebo samého života.

Jak jsem již řekl, existují také rafinovanější formy nepřátelství 
vůči náboženství, které se v západních zemích mnohdy projevují po-
píráním historie a náboženských symbolů, v nichž se odráží totož-
nost a kultura většiny obyvatel. Často podněcují nenávist a předsudky 
a nejsou slučitelné s pokojnou a vyrovnanou vizí pluralismu a laické-
ho charakteru institucí, aniž bychom počítali s hrozbou novým gene-
racím, že ztratí kontakt s cenným duchovním dědictvím svých zemí.

Ochrana náboženství se uskutečňuje skrze ochranu práv a svobod 
náboženských skupin. Vedoucí osobnosti velkých světových nábožen-
ství a osoby zodpovědné za státy by měli obnovit své úsilí o prosazo-

16   Srov. BenedIkt XVI. Projev k občanským autoritám a diplomatickému 
sboru na Kypru (5. června 2010). OR, 6. června 2010, s. 8; Hledání uni-
verzální etiky: nový pohled na přirozený zákon: Dokumenty Mezinárodní 
teologické komise věnované morální teologii a etice, Kostelní Vydří: Kar-
melitánské nakladatelství, 2010, s. 75–155.
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vání a ochranu náboženské svobody, zvláště o ochranu náboženských 
menšin, které neznamenají hrozbu pro identitu většiny, ale naopak 
dávají příležitost k dialogu a k vzájemnému kulturnímu obohacení. 
Jejich obhajoba představuje ideální možnost pro posilování ducha be-
nevolence, otevřenosti a vzájemnosti, který může sloužit pro ochranu 
základních práv a svobod ve všech oblastech a regionech světa.

Náboženská svoboda ve světě

14. Nakonec se obracím na křesťanská společenství, která trpí pro-
následováním, diskriminací, skutky násilí a nesnášenlivosti, zvláště 
v Asii, v Africe, na Blízkém Východě a především ve Svaté zemi, 
na místě Bohem vyvoleném a požehnaném. Znovu je ujišťuji o své 
otcovské lásce a modlitbě, přičemž prosím všechny zodpovědné, aby 
se zasazovali o ukončení veškerého bezpráví vůči křesťanům, kteří 
v těchto oblastech bydlí. Kéž Kristovi učedníci tváří v tvář součas-
ným protivenstvím neztrácejí odvahu, protože svědectví o evangeliu 
je a vždy bude znamením, kterému se odporuje.

Ve svých srdcích meditujeme slova Pána Ježíše: „Blahoslavení pla-
čící, neboť oni budou potěšeni. … Blahoslavení, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. … Blahoslavení jste, když 
vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat 
každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou od-
měnu“ (Mt 5, 4–12). Obnovme „úsilí o shovívavost a odpouštění, pro 
něž jsme se rozhodli a které si vyprošujeme od Boha v modlitbě Otče 
náš, abychom my sami vytvářeli podmínky a měřítko pro vytoužené 
milosrdenství. Vskutku se modlíme takto: ‚Odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům‘ (Mt 6, 12)“.17 Násilí se nepře-
koná násilím. Kéž náš výkřik bolesti je vždy doprovázen vírou, nadějí 
a svědectvím o Boží lásce. Rovněž vyslovuji své přání, aby zvláš-
tě v Evropě přestalo nepřátelství a předsudky vůči křesťanům, kteří 
chtějí žít svůj život v souladu s hodnotami a principy vyjádřenými 
v evangeliu. Kéž se Evropa raději smíří se svými křesťanskými koře-
ny, které jsou zásadní pro pochopení její úlohy, jakou měla, jakou má 

17  Pavel VI. Poselství k oslavě Světového dne míru 1976. AAS 67 (1975),  
s. 671.   
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12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 

a chce mít v dějinách. Tak bude moci zakusit spravedlnost, svornost 
a mír a bude rozvíjet upřímný dialog se všemi národy.

Náboženská svoboda – cesta k míru

15. Svět potřebuje Boha. Potřebuje etické a duchovní hodnoty, které 
jsou univerzální a sdílené, a náboženství může nabídnout cenný pří-
spěvek pro jejich hledání a pro vytváření spravedlivého a pokojného 
sociálního řádu na národní i mezinárodní úrovni. 

Mír je Božím darem a zároveň projektem, který se má uskutečnit. 
Společnost smířená s Bohem je blíže k míru, který není jednoduše jen 
nepřítomností války, není pouhým plodem vojenské nebo ekonomické 
převahy a tím méně lstivých úskoků anebo umných manipulací. Mír je 
naproti tomu výsledkem procesu očišťování a kulturního, duchovního 
a morálního povznesení každého člověka a každého národa, v němž se 
plně respektuje lidská důstojnost. Vyzývám všechny, kdo touží stát se 
tvůrci míru, především mladé lidi, aby naslouchali svému vnitřnímu hla-
su, aby v Bohu nacházeli stálý podnět pro získávání autentické svobody 
a nevyčerpatelné síly pro orientaci světa v novém duchu, který dokáže 
neopakovat chyby minulosti. Jak učí Boží služebník Pavel VI., jehož 
moudrosti a prozíravosti vděčíme za ustanovení Světového dne míru, 
„především musíme poskytnout míru jiné zbraně, než jsou ty, které jsou 
určeny pro zabíjení a vyhlazení lidstva. Je třeba především morálních 
zbraní, které dodávají sílu a prestiž mezinárodnímu právu. V první řadě 
je to dodržování smluv“.18 Náboženská svoboda je autentickou zbraní 
míru s historickým a prorockým posláním. Ona zhodnocuje a zúrodňuje 
nejhlubší kvality a možnosti lidské osoby, které jsou schopné změnit 
a zlepšit svět. Ona umožňuje živit naději na spravedlivou a mírovou bu-
doucnost i navzdory závažným nespravedlnostem a hmotné i morální 
bídě. Kéž všichni lidé a společnosti na všech úrovních a v každém koutu 
země brzy zakusí náboženskou svobodu – cestu k míru!

Vatikán 8. prosince 2010

18  Tamtéž, s. 668.
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3. POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
K XCVII. SVĚTOVÉMU DNI MIGRANTŮ 

A UPRCHLÍKŮ 
16. LEDNA 2011

„Jediná rodina lidstva“

Drazí bratři a sestry!

Světový den migrantů a uprchlíků poskytuje celé církvi možnost za-
myslet se nad tématem rostoucího fenoménu migrace, modlit se, aby 
se srdce otevírala pro křesťanskou pohostinnost, a pracovat pro to, aby 
ve světě narůstala spravedlnost a láska, sloupy pro vytváření účinné-
ho a trvalého míru. „Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás“ 
(Jan 13, 34) je výzva, s níž se Pán na nás naléhavě obrací a neustá-
le nás obnovuje; pokud nás Otec vyzývá, abychom byli milovanými 
syny v jeho předrahém Synu, vyzývá nás rovněž, abychom se všichni 
navzájem uznávali jako bratři v Kristu.

Ze silného pouta mezi všemi lidskými bytostmi se rodí téma, kte-
ré jsem vybral pro naši letošní úvahu: „Jediná rodina lidstva“; jedi-
ná rodina bratří a sester ve společnostech, které se stávají stále více  
multietnické a interkulturní a kde i lidé z různých náboženství jsou 
nuceni k dialogu, aby se mohlo nacházet pokojné a plodné soužití při 
úctě k legitimním rozdílnostem. II. vatikánský koncil říká, že „všech-
ny národy tvoří přece jedno společenství, mají jeden původ, protože 
Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země (srov. Sk 17, 
26). Mají také jeden poslední cíl, Boha. Jeho prozřetelnost, projevy 
jeho dobroty a spasitelné úmysly se vztahují na všechny lidi.“1 My tak 
„nežijeme vedle sebe nahodile; jako lidé jsme všichni na téže cestě, 
a proto kráčíme jako bratři a sestry“.2

1 NAe 1.
2  BenedIkt XVI. Poselství k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2008  

(8. prosince 2007), č. 6. ACTA ČBK 3 (2008), s. 57.
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Cesta je stále stejná, je to cesta života, ale situace, které v jejím prů-
běhu překonáváme, jsou rozličné. Mnozí musí čelit těžké zkušenosti 
migrace v jejích nejrůznějších projevech – migraci vnitřní nebo meziná-
rodní, trvalé nebo sezónní, ekonomické nebo politické, dobrovolné nebo 
nucené. V různých případech je odchod z vlastní země způsoben rozlič-
nými formami pronásledování, takže se útěk stává nutný. Samotný jev 
globalizace, charakteristický pro naši epochu, není jen společensko-eko-
nomickým procesem, kdy se „lidstvo samo stává stále více vzájemně 
propojeným“ a překlenuje zeměpisné a kulturní hranice. V této souvis-
losti církev bez ustání připomíná, že hluboký smysl tohoto epochální-
ho procesu a jeho základní etické kritérium vycházejí právě z jednoty 
lidské rodiny a jejího rozvoje k tomu, co je dobré.3 Všichni patří k jedné 
jediné rodině, migranti i národy, které je přijímají, a všichni mají stejné 
právo využívat pozemských statků, jejichž určení je všeobecné, jak učí 
sociální nauka církve. Tady nacházejí svůj základ solidarita a sdílení.

„Společné dobro a úsilí o ně v globalizující se společnosti proto 
nutně nabývá dimenzí celé lidské rodiny, to je společenství národů 
a států, a to tím, že lidské obci dávají formu jednoty a pokoje, čímž do 
určité míry předjímají a předobrazují ničím neomezenou obec Boží.“4 
S touto perspektivou se máme dívat i na existenci migrace. Jak již 
podotkl Boží služebník Pavel VI., „uvolnění bratrských svazků jak 
mezi jednotlivci, tak mezi národy“ je velkou příčinou zaostalosti.5 
A můžeme dodat, že velmi silně dopadá na jev migrace. Lidské bra-
trství představuje někdy překvapující zkušenost vztahu, který silným 
poutem spojuje jednoho člověka s druhým, od něj odlišným, a to jen 
na základě prostého faktu, že oba jsou lidé. Pokud se přijímá a žije 
zodpovědně, udržuje život ve společenství a sdílení se všemi, zvláště 
s migranty, a podporuje sebedarování druhým pro jejich dobro i pro 
dobro všech v místním, národním i mezinárodním společenství.

U příležitosti tohoto světového dne slaveného v roce 2001 zdůraz-
nil ctihodný Jan Pavel II., že „[univerzální všeobecné dobro] zahrnuje 
celou rodinu národů nad hranicemi jakéhokoli národnostního egois-

3  Srov. cIv 42.
4  CIV 7, s. 14.
5   Pavel VI. Encyklika o rozvoji národů Populorum progressio (26. března 

1967), č. 66. Sociální encykliky (1891–1991). Praha: Zvon, 1996, s. 251.
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mu. O právu na emigraci je třeba uvažovat v tomto kontextu. Církev 
je přiznává každému člověku v dvojím smyslu: jako možnost odejít 
z vlastní země a možnost vstoupit do jiné země pro hledání lepších 
životních podmínek“.6 Státy mají zároveň právo regulovat příliv mi-
grantů a chránit vlastní hranice při současném řádném respektování 
důstojnosti každé lidské osoby. Kromě toho mají imigranti povin-
nost integrovat se do přijímajících zemí a respektovat jejich zákony 
a národní identitu. „Jde o to, aby přijetí hodné člověka, zejména je-li 
v nouzi, bylo v souladu s nezbytnými podmínkami důstojného a po-
kojného života jak pro původní obyvatele, tak pro přistěhovalce.“7

V tomto kontextu je přítomnost církve jakožto Božího lidu na ces-
tě dějinami uprostřed všech ostatních národů zdrojem důvěry a nadě-
je. „Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj 
vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“8 Díky působení 
Ducha Svatého v ní „snaha o uskutečnění všelidského bratrství není 
marná“.9 Je to především svatá eucharistie, která utváří v srdci církve 
nevyčerpatelný zdroj společenství pro celé lidstvo. Díky ní Boží lid 
obsahuje „všechny národy, kmeny, plemena a jazyky“ (Zj 7, 9) nikoli 
nějakou posvátnou mocí, ale nejvyšší službou lásky. Žití lásky, zvláště 
ve vztahu k chudým a slabým, je ve skutečnosti kritériem, které doka-
zuje autentičnost eucharistických slavení.10 

Ve světle tématu „Jediná rodina lidstva“ je třeba uvažovat zvláště 
o situaci uprchlíků a jiných nucených migrantů, kteří tvoří značnou 
část fenoménu migrace. Mezinárodní společenství přijalo určitá opat-

6   Jan Pavel II. Poselství k Světovému dni uprchlíků 2001 (4. února 2001), 
3; srov. Jan XXIII. Encyklika o nejnovějším vývoji života společnosti 
a o jeho utváření ve světle křesťanského učení Mater et Magistra (15. 
května 1961), č. 30. Sociální encykliky (1891–1991). Praha: Zvon, 1996, 
s. 124; Pavel VI. Apoštolský list kardinálu Maurici Royovi, předsedovi 
Papežské komise Iustitia et pax, k 80. výročí Rerum novarum Octogesima 
adveniens (14. května 1971), č. 17, tamtéž, s. 276.

7   Jan Pavel II. Poselství k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2001 (8. pro-
since 2000), č. 13. Praha: ČBK, 2000, s. 10.

8  lg 1.
9  gs 38.
10   Srov. Jan Pavel II. Apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím laikům 

k Roku eucharistie (říjen 2004 – říjen 2005) Mane nobiscum Domine  
(7. října 2004), č. 28. Praha: ČBK, 2004.
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ření ve vztahu k těmto osobám, které unikají před násilím a pronásle-
dováním. Respektování jejich práv, jakož i správná péče o bezpečnost 
a sociální soudržnost usnadňují stabilní a harmonické soužití.

I v případě nucených migrantů se solidarita živí ze „zásoby“ lásky, 
která se rodí z přesvědčení, že jsme jedna rodina lidstva, a pro věřící 
katolíky, že jsme členy Mystického Kristova těla. Ocitáme se totiž 
v závislosti jedni na druhých a všichni jsme zodpovědní za bratry 
a sestry v lidstvu a pro toho, kdo věří, i ve víře. Jak již jsem měl pří-
ležitost říci, „přijímat uprchlíky a poskytovat jim pohostinství je pro 
všechny povinným skutkem lidské solidarity, aby se necítili izolovaní 
z důvodu netolerantnosti a nezájmu“.11 To znamená, že těm, kdo jsou 
nuceni opustit své domovy nebo svou zem, se dostane pomoci, aby 
nalézali místo pro život v míru a bezpečí, aby mohli pracovat a brát 
si za své práva i povinnosti platné v přijímající zemi a přispívat k vše-
obecnému dobru, aniž by zapomínali na náboženský rozměr života.

Zvláštní myšlenku, stále za doprovodu modlitby, bych nakonec 
chtěl adresovat zahraničním a mezinárodním studentům, kteří rov-
něž představují rostoucí skupinu v rámci velkého fenoménu migrace. 
Jedná se o zvláště důležitou kategorii s ohledem na to, že se do svých 
zemí vrátí jako řídící osobnosti. Oni vytvářejí kulturní a ekonomic-
ké „mosty“ mezi svými a přijímajícími zeměmi, což směřuje právě 
k vytváření „jedné rodiny lidstva“. Toto přesvědčení má podporovat 
angažovanost ve prospěch zahraničních studentů a provázet pozor-
nost k jejich konkrétním problémům, jako je ekonomický nedostatek 
anebo obtíže osamocenosti v kontaktu s velmi odlišným sociálním 
a univerzitním prostředím, jakož i obtíže s jejich začleněním. Při této 
příležitosti rád připomínám, že „příslušnost k univerzitnímu spole-
čenství znamená nacházet se na křižovatce kultur, které zformovaly 
moderní svět“.12 Ve škole a na univerzitě se formuje kultura nových 
generací; od těchto institucí do velké míry závisí jejich schopnost vi-
dět lidstvo jako jednu rodinu povolanou k jednotě v různosti.

11   BenedIkt XVI. Generální audience z 20. června 2007. Insegnamenti di 
Benedetto XVI, II (2007), s. 1158.

12   Jan Pavel II. Biskupům USA z církevních provincií Chicago, Indianapolis 
e Milwaukee při návštěvě „ad limina“, 30. května 1998, 6. Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II, XXI, 1 (1998), s. 1116.
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Drazí bratři a sestry, svět migrantů je rozsáhlý a různorodý. Zná 
nádherné a slibné zkušenosti, ale bohužel i mnohé jiné, které jsou 
dramatické a nedůstojné člověka a společností, jež si říkají občanské. 
Pro církev tato zkušenost vytváří výmluvné znamení našich časů, 
které přivádí k větší zřejmosti povolání lidstva vytvářet jednu jedinou 
rodinu a zároveň představuje těžkosti, jež ho rozdělují a trhají mís-
to toho, aby ho sjednocovaly. Neztrácejme naději a prosme společně 
Boha, Otce všech, aby nám pomáhal, každému v první osobě, být 
muži a ženami schopnými bratrských vztahů a aby na sociální, po-
litické a institucionální úrovni narůstalo pochopení a vzájemná úcta 
mezi národy a kulturami. Spolu s těmito přáními vyprošuji přímluvu 
Nejsvětější Panny Marie, Stella maris, a ze srdce všem posílám své 
apoštolské požehnání, zvláště migrantům a uprchlíkům i těm, kdo na 
tomto důležitém poli pracují.

Castel Gandolfo 27. září 2010

12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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4. POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
K XIX. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH

11. ÚNORA 2011

„Jeho ranami jste uzdraveni“ 
(1 Petr 2, 24)

Drazí bratři a sestry!

U příležitosti památky Panny Marie Lurdské, která se slaví 11. února, 
si církev každoročně připomíná Světový den nemocných. Podle přání 
ctihodného Jana Pavla II. se tato okolnost stává vhodným podnětem 
k zamyšlení nad tajemstvím bolesti a také k tomu, aby se všechna 
naše společenství i občanská společnost stávaly vnímavější k nemoc-
ným bratřím a sestrám. Pokud je naším bratrem každý člověk, tím 
spíše musí být ve středu naší pozornosti slabí, trpící a ti, kdo potřebují 
péči, aby se žádný z nich necítil zapomenutý nebo postavený na okraj, 
neboť „skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení 
a k trpícímu. A to platí jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Taková 
společnost, která nedokáže přijmout trpící a neumí jejich utrpení sdí-
let a vnitřně nést svým soucitem, je společností krutou a nelidskou“.1 
Nechť se všechny iniciativy, které se budou u příležitosti tohoto dne 
pořádat v jednotlivých diecézích, stanou stimulem ke zvýšení účin-
nosti při péči o trpící, rovněž s výhledem na slavnostní připomínku 
tohoto dne, jež se bude konat v r. 2013 v mariánském poutním místě 
Altötting v Německu.

1. V srdci mám ještě stále tu chvíli, kdy jsem během pastorační ná-
vštěvy Turína mohl setrvat v rozjímání a modlitbě před svatým plát-
nem, před onou trpící tváří, jež nás vyzývá k meditaci o Tom, který 
na sobě nesl utrpení člověka v každé době a na každém místě, včetně 
našich bolestí, našich těžkostí a našich hříchů. Kolik věřících v prů-
běhu dějin prošlo před tímto pohřebním plátnem, které ovinulo tělo 

1  sps 38.
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ukřižovaného muže a naprosto odpovídá tomu, co nám o Ježíšově 
utrpení a smrti říkají evangelia! Jeho kontemplace se stává výzvou 
k úvaze o slovech sv. Petra „jeho ranami jste uzdraveni“ (1 Petr 2, 24). 
Boží Syn trpěl a umřel, ale vstal z mrtvých; a právě proto se tyto rány 
stávají znamením našeho vykoupení, odpuštění a smíření s Otcem. 
Stávají se však také zkouškou víry učedníků i naší víry. Pokaždé když 
Pán hovoří o svém utrpení a smrti, oni nechápou, odmítají a vzdorují. 
Pro ně, stejně jako pro nás, utrpení zůstává plné tajemství a těžko je 
přijímáme a neseme. Dva emauzští učedníci kráčejí ve smutku z udá-
lostí, které se staly v těch dnech v Jeruzalémě, a teprve poté co Pán 
s nimi jde po cestě, se otevírají pro nový pohled (srov. Lk 24, 13–31). 
Také apoštol Tomáš jen s námahou věří ve spasitelné utrpení: „Do-
kud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na 
místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím“ (Jan 20, 
25). Avšak před Kristem, který mu své rány ukáže, se jeho odpověď 
proměňuje v dojemné vyznání víry: „Pán můj a Bůh můj“ (Jan 20, 28). 
To, co předtím bylo nepřekonatelnou překážkou jakožto znamení Je-
žíšova ztroskotání, se při setkání se Zmrtvýchvstalým stává důkazem 
jeho vítězné lásky: „Jen Bůh, který nás miluje až tak, že na sebe bere 
naše rány a naši bolest, především bolest nevinnou, je hoden víry.“2

2. Drazí nemocní a trpící, právě skrze Kristovy rány můžeme veške-
ré zlo, které sužuje lidstvo, vidět očima naděje. Svým zmrtvýchvstá-
ním Pán neodňal ze světa utrpení a zlo, ale zvítězil nad ním u jeho 
kořene. Proti panství Zla se postavil všemohoucností Lásky. Ukázal 
nám, že cestou míru a radosti je Láska: „Jak jsem já miloval vás, tak 
se navzájem milujte i vy“ (Jan 13, 34). Kristus, vítěz nad smrtí, je 
uprostřed nás živý. Zatímco spolu se svatým Tomášem i my vyslovu-
jeme „Pán můj a Bůh můj“, následujeme našeho Pána v připravenosti 
dávat život za své bratry (srov. 1 Jan 3, 16) a stáváme se posly takové 
radosti, která se nebojí bolesti – radosti Zmrtvýchvstání.

Svatý Bernard říká: „Bůh nemůže trpět, ale může spolutrpět.“ Bůh, 
zosobněná Pravda a Láska, strádal pro nás a s námi. Stal se člověkem, 
aby mohl s člověkem spolu-trpět reálným způsobem v těle a v krvi. 
Do lidského utrpení vstoupil Ten, kdo toto utrpení sdílí a společně ho 

2  BenedIkt XVI. Poselství Urbi et Orbi, velikonoce 2007.
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snáší. Do každého utrpení proniká sou-cítění, útěcha ze  soucitné Boží 
lásky, aby nechala vyjít hvězdě naděje.3

Vám, drazí bratři a sestry, opakuji toto poselství, abyste byli jeho 
svědky skrze své utrpení, svůj život a svou víru.

3. S pohledem upřeným k madridskému setkání Světového dne mlá-
deže v srpnu 2011 bych se chtěl obrátit se samostatnou myšlenkou 
na mladé, zvláště na ty, kteří prožívají zkušenost nemoci. Ježíšovo 
utrpení a kříž často nahánějí strach, protože se zdají být popřením 
života. Ve skutečnosti je to však naopak! Kříž je Boží „ano“ člověku, 
je nejvyšším a nejmocnějším výrazem jeho lásky a zdrojem, z něhož 
tryská věčný život. Z Ježíšova probodnutého srdce vytryskl Boží ži-
vot. Jen On je schopen osvobodit svět od zla a nechat růst svému Krá-
lovství spravedlnosti, pokoje a lásky, po němž všichni toužíme.4 Drazí 
mladí, učte se „vidět“ a „potkávat“ Ježíše v eucharistii, kde je pro nás 
přítomný způsobem reálným až tak, že se stal pokrmem na cestu, ale 
naučte se poznávat ho a sloužit mu i v chudých, v nemocných, v tr-
pících a těžkostmi zkoušených bratrech, kteří potřebují vaši pomoc.5 
Vám všem mladým, nemocným i zdravým, opakuji výzvu k vytváře-
ní mostů lásky a solidarity, aby se nikdo necítil sám, ale blízko Bohu, 
a cítil se jako součást velké rodiny jeho dětí.6

4. Když uvažujeme o Ježíšových ranách, náš pohled se obrací 
k Nejsvětějšímu Srdci, v němž se Boží láska projevuje v nejvyšším 
stupni. Nejsvětější Srdce je Kristus ukřižovaný s bokem otevřeným 
kopím, z něhož vytryskla krev a voda (srov. Jan 19, 34), „a církvi 
se otevřela studnice života; a všichni jsou pozváni, aby přicházeli 
a s radostí čerpali milost a spásu“.7 Kéž zvláště vy, drazí nemocní, 
pociťujete blízkost tohoto Srdce naplněného láskou, čerpáte s vírou 
a radostí z tohoto zdroje a modlíte se: „Vodo z boku Kristova, obmyj 

3  Srov. SpS 39.
4  Srov. BenedIkt XVI. Poselství k světovému dni mládeže 2011 (6. srpna 

2010), kap. 3. ACTA ČBK 6 (2011), s. 54–55. 
5  Srov. tamtéž, kap. 4, s. 55–56. 
6  Srov. BenedIkt XVI. Generální audience, 15. listopadu 2006.
7  Český misál. Preface ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Praha: Se-

kretariát České liturgické komise, 1983, s. 365. 
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mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých 
ranách ukryj mě“.8

5. Závěrem svého poselství k následujícímu Světovému dni nemoc-
ných toužím vyjádřit svou lásku ke všem a ke každému; cítím se účas-
ten na utrpeních a nadějích, které každodenně prožíváte ve spojení 
s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem, aby vám daroval pokoj 
a uzdravení srdce. Nechť spolu s ním při vás bdí Panna Maria, kterou 
s důvěrou vzýváme jako Uzdravení nemocných a Těšitelku zarmou-
cených. U paty kříže se pro ni uskutečňuje Simeonovo proroctví: její 
srdce je probodnuté (srov. Lk 2, 35). Z hloubi své bolesti, kterou se 
účastní na bolesti Kristově, je Maria schopná přijmout své nové po-
slání – stát se Kristovou Matkou v jeho údech. Ve chvíli, kdy je Ježíš 
na kříži, jí daruje všechny své učedníky, když jí říká: „Hle, tvůj syn“ 
(srov. Jan 19, 26–27). Mateřský soucit se Synem se stává mateřským 
soucitem s každým z nás při našich každodenních utrpeních.9 

Drazí bratři a sestry, při tomto Světovém dni nemocných vyzývám 
také všechny autority, aby investovaly stále více energie do zdravot-
nických struktur tak, aby byly stále více pomocí a podporou trpícím, 
zvláště těm nejchudším a nejpotřebnějším. Obracím své myšlenky ke 
všem diecézím a posílám vřelý pozdrav biskupům, kněžím, zasvě-
ceným osobám, seminaristům, zdravotnickým pracovníkům, dobro-
volníkům a všem, kteří se s láskou věnují léčení a zmírňování ran 
všech nemocných bratří a sester v nemocnicích, v pečovatelských do-
mech i v rodinách; kéž ve tvářích nemocných dokážete vždy vidět tvář 
všech tváří – tvář Kristovu. 

Všechny ujišťuji svou vzpomínkou a modlitbou a každému uděluji 
zvláštní apoštolské požehnání.

Vatikán 21. listopadu 2010, na slavnost Ježíše Krista, Krále veškerenstva

8  Modlitba sv. Ignáce z Loyoly (Český misál, s. 959).
9  Srov. BenedIkt XVI. Homilie v Lurdech, 15. září 2008.
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jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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5. POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
K POSTNÍ DOBĚ 2011

„Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, 
a tím také zároveň s ním vzkříšeni“

(Kol 2, 12)

Drazí bratři a sestry!

Postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi 
cenným a důležitým liturgickým obdobím. Jsem rád, že se na vás 
mohu obrátit s konkrétním slovem, které umožní, aby tato doba byla 
prožita náležitým způsobem. S výhledem na očekávané konečné se-
tkání se svým Ženichem ve věčných Velikonocích, společenství círk-
ve vytrvale bdí na modlitbách a koná skutky lásky. Stupňuje tak své 
úsilí o očištění ducha, aby mohla ještě hojněji čerpat z tajemství vy-
koupení nový život v Kristu, našem Pánu.1 

1. Tento život nám byl dán už v den našeho křtu, kdy jsme „se stali 
účastnými Kristovy smrti a zmrtvýchvstání“ a kdy pro nás začalo „ra-
dostné a povzbuzující dobrodružství učedníka“.2 Svatý Pavel ve svých 
dopisech opakovaně zdůrazňuje toto jedinečné společenství s Božím 
Synem, které vzniká obmytím křestní vodou. To, jakým Božím da-
rem křest skutečně je, nejlépe ilustruje skutečnost, že většina lidí při-
jímá křest jako děti: nikdo si věčný život nemůže zasloužit vlastním 
úsilím. Milosrdenství Boží, které zahlazuje hřích a dává nám žít náš 
život v tom „smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš“ (Flp 2, 5), se lidem 
předává zdarma.

Apoštol národů ve svém Listě Filipanům vyjadřuje smysl proměny, 
k níž v člověku dochází, prostřednictvím účasti na smrti a zmrtvých-
vstání Kristově, a poukazuje na stanovený cíl: „Tak na sobě poznám 

1  Srov. Český misál. Preface 1. postní. Praha: Sekretariát České liturgické 
komise, 1983, s. 389.

2 BenedIkt XVI. Homilie o svátku Křtu Páně, 10. ledna 2010.
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Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože 
umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáh-
nu i vzkříšení z mrtvých“ (Flp 3, 10–11). Křest tedy není jen nějakým 
obřadem minulosti, ale skutečným setkáním s Kristem, jenž přetváří 
celé bytí pokřtěného, uděluje mu božský život a volá jej k upřímnému 
obrácení, jehož počátkem i oporou je milost, a pokřtěný tak může růst 
do plné míry Kristovy dospělosti.

Jedinečné pouto spojuje křest s postní dobou, která je příhodným 
časem k tomu, aby člověk zakoušel spasitelnou milost. Otcové II. va-
tikánského koncilu vyzvali všechny pastýře, aby do liturgie hojněji 
zapojovali „křestní prvky obsažené v postní liturgii“.3 Církev totiž 
velikonoční vigilii vždy spojovala se slavením křtu: v této svátosti se 
uskutečňuje nesmírné tajemství, v němž člověk umírá hříchu, získává 
podíl na novém životě zmrtvýchvstalého Krista a dostává téhož Bo-
žího Ducha, který Ježíše vzkřísil z mrtvých (srov. Řím 8, 11). Tento 
nevyčíslitelný dar musí být v každém z nás stále znovu rozněcován 
a postní doba nám nabízí pouť na způsob katechumenátu, který byl 
pro křesťany prvotní církve nenahraditelnou školou víry a křesťan-
ského života. Tento význam má i pro dnešní katechumeny. Svůj křest 
totiž vskutku žijí jako rozhodující čin své existence.

2. Nejvhodnějším způsobem, jak tuto pouť k velikonočním svátkům 
vykonat odpovědně a připravit se tak na oslavu Kristova zmrtvých-
vstání, nejradostnější a nejslavnostnější události celého liturgického 
roku, nemůže být nic jiného než nechat se vést Božím slovem. Cír-
kev nás proto v evangelních textech postních nedělí vede k obzvláš-
tě intenzivnímu setkávání s Pánem a vyzývá nás, abychom znovu 
kráčeli po stupních křesťanské iniciace: v přípravě na přijetí svátosti 
znovuzrození pro katechumeny nebo v případě pokřtěných jako od-
hodlání podniknout nové a rozhodující kroky v sequela Christi – ná-
sledování Krista – a ještě dokonaleji se mu odevzdat.

První neděle této cesty postní dobou objasňuje složitost naší lidské 
existence zde na zemi. Vítězný boj s pokušením, jímž začalo Ježíšovo 
působení, je pozvánkou k tomu, abychom si hlouběji uvědomili, jak 
jsme křehcí, a mohli tak přijmout milost, která osvobozuje od hříchu 

3  sc 109.
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a znovu nám dává sílu v Kristu, jenž je cesta, pravda a život.4 Je to 
naléhavá výzva k tomu si připomenout, že křesťanská víra vyžaduje, 
aby člověk jednal podle Ježíšova příkladu. Ve spojení s ním má bojo-
vat „proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě“ (Ef 6, 12), kde 
působí ďábel. Ani dnes nepřestává pokoušet člověka, který se chce 
přiblížit k Pánu. Kristus z tohoto zápolení ovšem vychází jako vítěz, 
otevírá naše srdce naději a vede nás k vítězství nad nástrahami zla.

Evangelium o proměnění Páně nás nechává nazírat Kristovu slávu, 
jež předjímá vzkříšení a ohlašuje zbožštění člověka. Křesťanské spole-
čenství si je dobře vědomo toho, že je Ježíš vede, tak jako apoštoly Pet-
ra, Jakuba a Jana, na vysokou horu, kde byli sami (srov. Mt 17, 1), aby 
v Kristu, jako synové a dcery v Synu, znovu přijali dar Boží milosti: 
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ (Mt 
17, 5). Je to pozvání, abychom se vzdálili od hluku každodenního života 
a pohroužili se do Boží přítomnosti. Bůh nám chce každý den svěřovat 
své slovo, které proniká až do nejhlubšího nitra, kde se rozeznává dobré 
od zlého (srov. Žid 4, 12), a tak posiluje naše odhodlání následovat Pána.

Liturgie třetí neděle postní nám předkládá větu, kterou Ježíš říká 
samařské ženě: „Dej mi napít“ (Jan 4, 7). Je to vyjádření Boží lásky ke 
každému člověku a má v našich srdcích probudit touhu po daru „pra-
mene vody, tryskajícího do života věčného“ (Jan 4, 14). Tímto darem 
je Duch Svatý, který proměňuje křesťany v „opravdové Boží ctitele“, 
kteří dokáží uctívat Otce „v duchu a pravdě“ (Jan 4, 23). Jedině tato 
voda dokáže uhasit naši žízeň po dobru, pravdě a kráse! Jedině voda, 
kterou dává Syn, dokáže svlažit poušť naší neklidné a nespokojené 
duše, dokud „nespočine v Bohu“, jak zní slavný citát sv. Augustina.

Neděle „slepého od narození“ představuje Krista jako světlo světa. 
Evangelium vyzývá každého z nás: „Věříš v Syna člověka?“ „Věřím, 
Pane“ (Jan 9, 35.38), vykřikuje slepec radostně a stává se hlasem všech 
věřících. Toto zázračné uzdravení je znamením, že Kristus nám chce 
dát nejen zrak, ale také otevřít náš vnitřní pohled, aby se naše víra 
prohlubovala a my mohli poznat Krista jako svého jediného Spasitele. 
On osvětluje každou temnotu našeho života, a vede všechny lidi, aby 
žili jako „děti světla“.

4  Srov. Uvedení do křesťanského života, č. 25. Praha: Sekretariát české litur-
gické komise, 1987.
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O páté neděli postní, když se čte zpráva o Lazarově vzkříšení, jsme 
postaveni před nejvyšší tajemství své existence: „Já jsem vzkříšení 
a život… Věříš tomu?“ (Jan 11, 25–26). Pro křesťanské společenství 
je to chvíle, kdy má – společně s Martou – všechny své naděje upřím-
ně vložit do Ježíše z Nazareta: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, 
Syn Boží, který má přijít na svět“ (Jan 11, 27). Společenství s Kristem 
v tomto životě nás připravuje na to, abychom překonali hranici smrti 
a mohli žít navěky v něm. Víra ve vzkříšení mrtvých a naděje na 
věčný život otevírají našemu pohledu nejvyšší smysl naší existence: 
Bůh stvořil člověka ke vzkříšení a k životu; tato pravda dává skuteč-
ný a konečný význam lidským dějinám, osobnímu i společenskému 
životu všech lidí, kultuře, politice i ekonomii. Bez světla víry se celý 
vesmír uzavírá do hrobu zbaveného jakékoliv budoucnosti a naděje.

Cesta postní dobou vrcholí ve velikonočním triduu, zvláště ve vi-
gilii posvátné noci: obnovením křestního slibu znovu potvrzujeme, 
že Kristus je Pánem našeho života, toho života, který nám Bůh dal 
tehdy, když jsme byli zrozeni „z vody a z Ducha Svatého“, a znovu 
vyznáváme, že jsme pevně odhodláni odpovědět na obdrženou milost, 
abychom byli jeho učedníky.

3. Ponoření do Kristovy smrti a zmrtvýchvstání ve svátosti křtu na 
nás naléhá, abychom každý den osvobozovali své srdce od hmotných 
břemen, od sebestředného vztahu ke „světu“; od vztahu, který nás 
ochuzuje a brání nám, abychom se otevřeli a dali k dispozici Bohu 
a bližnímu. V Kristu se Bůh zjevil jako láska (srov. 1 Jan 4, 7–10). 
Kristův kříž, „slovo o kříži“, zjevuje Boží spasitelnou moc (srov. 1 
Kor 1, 18), jež má člověka znovu pozvednout a dovést ke spáse: je to 
láska ve své nejradikálnější podobě.5 Tradiční praxí postu, almužny 
a modlitby, které jsou vyjádřením našeho odhodlání obrátit se, nás 
postní doba učí, jak můžeme žít lásku ke Kristu stále radikálnějším 
způsobem. Půst, k němuž člověka mohou vést nejrůznější motivy, 
má pro křesťana hluboce náboženský význam: tím, že svůj stůl pro-
stíráme skromněji, se učíme překonávat sobectví a žít v logice daru 
a lásky; tím, že snášíme jistou míru nedostatku – a nejen v tom, čeho 
máme nadbytek – se učíme odhlížet od svého „já“, objevovat někoho, 

5 Srov. dce 12.
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kdo je nám nablízku, a poznávat Boha v tvářích mnoha bratří a sester. 
Pro křesťany totiž půst není důvodem ke skleslosti a uzavírání se do 
sebe, ale více nás otevírá Bohu i potřebám druhých lidí a dovoluje tak 
lásce k Bohu, aby se stala i láskou k bližnímu (srov. Mk 12, 31).

Na své cestě často musíme čelit pokušení vlastnit a lásce k peně-
zům, které narušují Boží prvenství v našem životě. Chamtivá touha 
po majetku vede k násilí, vykořisťování a smrti. Právě proto nám cír-
kev obzvláště v postní době připomíná praxi almužny, tedy schopnosti 
dělit se. Zbožštění hmotného majetku naopak způsobuje, že se nejen 
vzdalujeme jeden druhému; ale kromě toho okrádá člověka, činí jej 
nešťastným, klame jej a svádí, aniž by plnilo své přísliby. Klade totiž 
hmotná dobra místo Boha, jediného zdroje života. Jak můžeme poro-
zumět Boží otcovské dobrotě, jsou-li naše srdce plná sobectví a vlast-
ních plánů, které nám nalhávají, že se tak může zajistit naše budouc-
nost? Pokušením je myslet si to, co boháč z podobenství: „Máš velké 
zásoby na mnoho let…“ Všichni však známe Pánův soud: „Blázne, 
ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši…“ (Lk 12, 19–20). 
Praxe almužny obrací naši pozornost k Božímu prvenství a vede 
ke vnímavosti vůči druhým lidem, nechává nás znovu objevit dobrotu 
Otce, přijmout jeho milosrdenství.

Během celé postní doby nám církev předkládá Boží slovo v hoj-
nější míře. Tím, že o něm rozjímáme a přijímáme ho do svého nitra 
pro každodenní život, se učíme cennému a nenahraditelnému způ-
sobu modlitby. Když pozorně nasloucháme Bohu, který stále mluví 
k našemu srdci, dostáváme posilu na cestě víry, kterou jsme zahájili 
v den křtu. Modlitba nám také umožňuje, abychom vnímali čas no-
vým způsobem: bez perspektivy věčnosti a transcendence čas totiž 
jednoduše směřuje naše kroky k horizontu, jenž nemá budoucnost. 
Naopak – když se modlíme, nacházíme čas pro Boha, chápeme, že 
jeho „slova nepominou“ (srov. Mk 13, 31) – a vstupujeme s ním do 
důvěrného společenství, které nám „nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). To 
nás otevírá pro naději, která nezklame, pro věčný život.

Ve zkratce tedy můžeme říci, že cesta postní dobou, jež nás zve 
k tomu, abychom rozjímali o tajemství kříže, nás má připodobnit 
Kristu ve smrti (srov. Flp 3, 10), uskutečnit tak hluboké obrácení 
našeho života a nechat se proměnit působením Ducha Svatého jako 
sv. Pavel na cestě do Damašku. Podobně bychom měli svou existenci 
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neochvějně směřovat podle vůle Boží, abychom byli osvobozeni od 
svého sobectví, překonávali pudovou touhu ovládat druhé a otevírali 
se Kristově lásce. Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom 
uznali svou slabost, upřímně přehodnotili svůj život, přijali obnovují-
cí milost svátosti smíření a vydali se rozhodně za Kristem.

Drazí bratři a sestry, prostřednictvím osobního setkání s Vykupi-
telem a skrze půst, almužnu a modlitbu nás cesta obrácení vede k ve-
likonočním svátkům, kdy můžeme znovu objevit náš křest. Obnovme 
v této postní době přijetí milosti, kterou nám Bůh v tento okamžik 
daroval, aby osvěcovala a vedla veškeré naše jednání. Jsme povoláni, 
abychom každý den zakoušeli ve stále velkorysejším a ryzejším ná-
sledování Krista to, co svátost křtu naznačuje a působí. Svěřme se na 
této naší pouti Panně Marii, která ve víře i v těle zrodila Slovo Boží, 
a tak jako ona se i my ponořme do smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna 
Ježíše, abychom získali věčný život.

Vatikán 4. listopadu 2010
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jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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6. POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
K XLVIII. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB 

ZA POVOLÁNÍ
15. KVĚTNA 2011 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

„Podporovat povolání v místní církvi“

Drazí bratři a sestry!

XLVIII. Světový den modliteb za povolání, který budeme slavit 15. 
května 2011 o 4. velikonoční neděli, je výzvou k tomu, abychom se 
zamysleli nad tématem: „Podporovat povolání v místní církvi“. Před 
sedmdesáti lety ustanovil ctihodný Pius XII. Papežské dílo pro kněž-
ská povolání. Následně byla biskupy mnoha diecézí založena podobná 
díla, na jejichž vedení mají účast kněží i laici a která jsou odpovědí 
na výzvu Dobrého Pastýře, který „když viděl zástupy, bylo mu jich 
líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým 
učedníkům: ‚Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána 
žně, aby poslal dělníky na svou žeň!‘“ (Mt 9, 36–38)

Snaha podporovat povolání a pečovat o ně má jasnou oporu na 
stránkách evangelia, kde Ježíš volá své učedníky k následování a vy-
chovává je s láskou a péčí. Předmětem naší zvláštní pozornosti by 
měl být způsob, jakým Ježíš povolával své nejbližší spolupracovníky, 
aby hlásali Boží království (srov. Lk 10, 9). Především je zřejmé, že 
prvním krokem byla modlitba za ně. Dříve než je povolal, strávil Ježíš 
noc o samotě, v modlitbě a v naslouchání Otcově vůli (srov. Lk 6, 
12) a ve vnitřním povznesení nad každodenní skutečnosti. Povolání 
učedníků se rodí z důvěrného rozhovoru Ježíše s Otcem. Povolání ke 
kněžské službě a k zasvěcenému životu jsou především plodem stá-
lého kontaktu s živým Bohem a vytrvalé modlitby, která k Pánu žně 
stoupá jak z farních společenství, tak z křesťanských rodin, i ze spo-
lečenství, jež se modlitbě za povolání zvláště věnují.

Pán na začátku svého veřejného působení povolal několik rybářů, 
zaujatých prací na břehu Galilejského jezera: „Pojďte za mnou, a udě-
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lám z vás rybáře lidí“ (Mt 4, 19). Své mesiášské poslání jim zjevil 
mnoha „znameními“, která vyjadřovala jeho lásku k lidem a dar Ot-
cova milosrdenství. Slovem i životem je vychovával k tomu, aby byli 
připraveni stát se pokračovateli v jeho díle spásy. A nakonec, když 
„věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci“ (Jan 
13, 1), svěřil jim památku své smrti a zmrtvýchvstání a před svým 
nanebevstoupením je poslal do celého světa s příkazem: „Jděte tedy, 
získejte za učedníky všechny národy…“ (Mt 28, 19).

Je to zavazující a fascinující nabídka, s níž se Ježíš obrací na ty, 
kterým říká: „Následuj mě!“: zve je, aby se stali jeho přáteli, naslou-
chali jeho Slovu a žili s ním. Učí je bezvýhradně se odevzdat Bohu 
a šířit jeho království podle zákona evangelia: „Jestliže pšeničné zrno 
nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese 
hojný užitek“ (Jan 12, 24). Zve je, aby opustili svou vůli uzavřenou 
do sebe, své myšlenky na seberealizaci, a ponořili se do jiné vůle – 
do vůle Boží, a nechali se jí vést. Dává jim zakusit bratrství, které se 
rodí z této naprosté odevzdanosti Bohu (srov. Mt 12, 49–50) a které 
se stává charakteristickým rysem Ježíšova společenství: „Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě na-
vzájem“ (Jan 13, 35).

Následování Krista je náročné i dnes. Vyžaduje, aby se člověk učil 
upírat pohled na Ježíše, důvěrně ho poznával, naslouchal mu ve Slově 
a setkával se s ním ve svátostech. To znamená, že se učí svou vůli při-
způsobovat jeho vůli. Jde o opravdovou školu formace pro ty, kdo se 
pod vedením kompetentních církevních autorit připravují na kněžskou 
službu a na zasvěcený život. Pán nepřestává povolávat lidi ve všech 
životních obdobích, aby sdíleli jeho poslání a sloužili církvi v služeb-
ném kněžství a v zasvěceném životě. „Církev je také povolána chrá-
nit tento dar, vážit si ho a milovat jej. Je zodpovědná za vznik a růst 
kněžských povolání.“1 Zvláště v této době, kdy se zdá, že Pánův hlas 
je přehlušen „jinými hlasy“ a kdy se nabídka následovat ho v darování 
svého vlastního života může jevit jako příliš těžká, by každé křes-
ťanské společenství a všichni věřící měli vědomě přijmout závazek 
podporovat duchovní povolání. Je důležité povzbuzovat a podporovat 
ty, kdo vykazují jasné znaky povolání ke kněžství a k zasvěcenému 

1 Pdv 41, s. 80.
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životu, a dát jim zakusit vřelé přijetí celého společenství, když řeknou 
své „ano“ Bohu a církvi. Povzbuzuji je týmiž slovy, která jsem adre-
soval těm, kdo se rozhodli vstoupit do semináře: „Udělali jste dobře. 
Lidé totiž budou vždycky potřebovat Boha i v době, kdy světu vládne 
technika a globalizace; Boha, který se zjevil v Ježíši Kristu a který 
nás shromažďuje ve všeobecné církvi, abychom se s ním a skrze něho 
učili pravému životu také tím, že budeme zachovávat a uplatňovat kri-
téria opravdového lidství.“2 

Je zapotřebí, aby každá místní církev byla stále vnímavější a po-
zornější k pastoraci povolání a aby na různých úrovních – v rámci ro-
diny, farnosti i společenství – vedla děti a zvláště mladé lidi, chlapce 
i dívky, tak jako Ježíš vedl své učedníky, aby dozrávali k opravdové-
mu a vřelému přátelství s Pánem, které se bude rozvíjet prostřednic-
tvím osobní i liturgické modlitby. Ať se učí pozornému a plodnému 
naslouchání Božímu slovu, ať rostou v poznání Písma a ať stále více 
chápou, že ztotožnit se s Boží vůlí neznamená popřít a zničit lidskou 
osobu, ale umožnit jí, aby objevila a následovala tu nejhlubší pravdu 
o sobě. Konečně ať prožívají nezištné a bratrské vztahy s druhými, 
protože pouze v otevřenosti Boží lásce člověk nalezne pravou radost 
a naplnění svých tužeb. „Podporovat povolání v místní církvi“ zna-
mená mít odvahu v pozorné a přiměřené pastoraci povolání ukazovat 
tuto náročnou cestu následování Krista, která je velmi bohatá co do 
významu a dokáže tak obsáhnout celý život.

Obracím se zvláště na vás, drazí spolubratři v biskupské službě. 
K tomu, aby vaše poslání spásy v Kristu mohlo pokračovat a šířit se, 
je důležité „co nejvíce podporovat, jak to bude možné, kněžská a ře-
holní povolání, a zvláště pak povolání misijní“.3 Pán potřebuje vaši 
spolupráci, aby jeho volání dolehlo k srdcím těch, které si vyvolil. 
Pečlivě vybírejte ty, kdo budou pracovat v diecézních centrech pro 
pastoraci povolání. Tato centra jsou cenným nástrojem podpory a ří-
zení pastorace povolání i modlitby, která ji živí a zaručuje její účin-
nost. Chtěl bych vám také připomenout, drazí spolubratři biskupové, 
že univerzální církev má starost o rovnoměrné rozdělení kněží ve svě-
tě. Vaše vstřícnost vůči diecézím, které trpí nedostatkem povolání, se 

2 BenedIkt XvI. List seminaristům, 18. října 2010.
3 ChD 15.
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pro vaše společenství stane Božím požehnáním a pro věřící bude svě-
dectvím o kněžské službě, která se štědře otvírá potřebám celé církve.

II. vatikánský koncil nám výslovně připomněl, že „celé křesťan-
ské společenství má povinnost starat se o růst kněžských povolání, 
a to se uskutečňuje hlavně tam, kde se žije plným křesťanským ži-
votem“.4 Chci se tedy se zvláštním bratrským pozdravem a povzbu-
zením obrátit na ty, kdo nejrůznějším způsobem spolupracují s kně-
žími ve farnostech. Zvláště se obracím na ty, kteří mohou k pastoraci 
povolání přispět specifickým způsobem: na kněze, rodiny, katechety, 
animátory. Kněžím připomínám, aby byli schopni vydávat svědectví 
o svém společenství s biskupem a ostatními spolubratry a vytváře-
li tak „živnou půdu“ pro nové zárodky kněžských povolání. Rodiny 
ať „žijí duchem víry, lásky a zbožnosti“5 a ať jsou schopny pomá-
hat svým dětem, aby velkodušně odpovídali na povolání ke kněžství 
a k zasvěcenému životu. Katecheté a animátoři katolických sdružení 
a církevních hnutí ať jsou si vědomi svého výchovného poslání a snaží 
se „mladé lidi, kteří jsou jim svěřeni, formovat tak, aby byli schopni 
objevit Boží povolání a ochotně ho následovat“.6

Drazí bratří a sestry, vaše úsilí podporovat povolání a pečovat o ně 
nabývá plného smyslu a pastorační účinnosti tehdy, když se uskuteč-
ňuje v jednotě s církví a směřuje ke službě společenství. Proto je ka-
ždý okamžik života církevního společenství – katecheze, formační 
setkání, liturgická modlitba či pouť – cennou příležitostí k tomu, aby 
v Božím lidu a zvláště v dětech a mladých lidech vzrůstalo vědo-
mí sounáležitosti s církví a zodpovědnost za odpověď na povolání ke 
kněžství a k zasvěcenému životu, které má být svobodným a vědo-
mým rozhodnutím.

4  II. vatIkánský koncIl. Dekret o výchově ke kněžství Optatam totius  
(28. října 1965), č. 2. Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 
1995.

5 Tamtéž.
6 Tamtéž.  
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Schopnost pěstovat povolání je charakteristickým znakem života-
schopnosti místní církve. Vytrvale a s důvěrou prosme o pomoc Pan-
nu Marii, ať se podle jejího příkladu oddanosti Božímu plánu spásy 
a na její mocnou přímluvu v každém společenství prohlubuje připra-
venost říci „ano“ Pánu, který stále povolává nové dělníky na svou žeň. 
S tímto přáním všem ze srdce uděluji své apoštolské požehnání.

Vatikán 15. listopadu 2010
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jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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7.  POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
K XLV. SVĚTOVÉMU DNI 

SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5. ČERVNA 2011

„Pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře“

Drazí bratři a sestry!

Při příležitosti XLV. světového dne sdělovacích prostředků bych se 
s vámi rád rozdělil o několik úvah, motivovaných charakteristickým 
fenoménem naší doby: šířením komunikace prostřednictvím inter-
netové sítě. Stále sílí přesvědčení, že tak jako průmyslová revoluce 
vyvolala hlubokou změnu ve společnosti skrze novinky zavedené 
do výrobního procesu a života pracujících, i dnes probíhající hlubo-
ká změna v oblasti komunikace ovlivňuje velké kulturní a společen-
ské změny. Nové technologie nemění pouze způsob komunikace, ale 
vlastní komunikaci, proto je možné tvrdit, že stojíme před širokou 
kulturní transformací. Díky takovému způsobu šíření informací a po-
znatků vzniká nový způsob učení a myšlení s dosud nevídanými mož-
nostmi navázat vztah a vytvořit společenství.

Rýsují se donedávna nepředstavitelné cíle, které vzbuzují obdiv 
pro nabízené možnosti nových prostředků a zároveň kladou stále na-
léhavěji řadu úvah o smyslu komunikace v digitální éře. To je obzvlášť 
zřejmé, když jsme konfrontováni s mimořádnou schopností interneto-
vé sítě a s rozsahem její aplikace. Tak jako každý plod lidského génia, 
i nové komunikační technologie vyžadují, aby byly dány ke službě 
celkovému dobru člověka a celého lidstva. Pokud budou moudře vy-
užívány, mohou přispět k splnění touhy po smyslu, pravdě a jednotě, 
které jsou tím nejhlubším přáním lidské bytosti.

V digitálním světě znamená předávání informací stále častěji 
vložit je do sociální sítě, kde je poznání sdíleno v prostředí osobní 
výměny. Jasné odlišení mezi tím, kdo informaci poskytuje, a uživa-
telem je relativizováno a komunikace by měla být nejen výměnou 
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údajů, ale stále více také sdílením. Tato dynamika přispěla k novému 
zhodnocení komunikace považované především za dialog, výměnu, 
solidaritu a tvorbu pozitivních vztahů. Na druhé straně se toto poje-
tí setkává s některými typickými omezeními digitální komunikace: 
částečná interakce, tendence podělit se jen o některé oblasti vlastního 
vnitřního světa, riziko vytváření vlastního obrazu, který může vést  
k sebeuspokojení.

Především mladí lidé prožívají tuto změnu komunikace se všemi 
touhami, rozpory a vlastní tvořivostí těch, kdo se s nadšením a zvě-
davostí otevřou novým zkušenostem života. Stále větší zapojení do 
veřejného digitálního prostoru, tvořeného tzv. social network, vede 
k novým formám mezilidských vztahů, má vliv na sebepoznání a ne-
zbytně vede nejen k otázce správnosti vlastního jednání, ale také au-
tentičnosti vlastního bytí. Přítomnost mladých lidí v  těchto virtu-
álních prostorech může být znakem autentického hledání osobního 
setkání s  druhým člověkem, pokud se dává pozor na možné nebez-
pečí, jako je únik do jistého druhu paralelního světa nebo přehnaný 
pobyt ve virtuálním světě. Při hledání sdílení, „přátelství“, se ocitáme 
tváří v tvář výzvě být autentičtí, věrní sami sobě, aniž bychom pod-
lehli iluzi uměle vytvářet vlastní veřejný „profil“.

Nové technologie umožňují lidem setkávat se za hranicemi prosto-
ru a vlastních kultur, a vytvářet tak celý nový svět případných přátel-
ství. Tato velká výhoda však vyžaduje i větší pozornost a uvědomění 
si možných rizik. Kdo je můj „bližní“ v tomto novém světě? Existu-
je nebezpečí, že jsme méně pozorní vůči tomu, s kým se setkáváme 
v našem obyčejném každodenním životě? Existuje riziko, že bude-
me více roztržití, protože naše pozornost je roztříštěná a ponořená do 
„odlišného“ světa ve srovnání s tím, ve kterém žijeme? Máme čas 
kriticky se zamýšlet nad našimi volbami a pěstovat mezilidské vztahy, 
které by byly opravdu hluboké a trvalé? Důležité je stále si připomí-
nat, že virtuální kontakt nemůže a nesmí nahradit přímý lidský kon-
takt s osobami ve všech rovinách našeho života.

I v digitální éře je každý postaven před nutnost být autentickým 
a přemýšlivým člověkem. Ostatně dynamika sociálních sítí ukazuje, 
že člověka se vždy týká to, co předává. Když si lidé vyměňují infor-
mace, již sdílejí sebe sama, svůj pohled na svět, své naděje a ideály. To 
znamená, že existuje křesťanský styl, jak být přítomni v digitálním 
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světě: je konkretizován čestnou, otevřenou a odpovědnou formou ko-
munikace ohleduplnou vůči druhému. Předávat evangelium novými 
médii znamená nejen zařadit zjevně náboženský obsah do různých 
programů rozličných médií, ale také svědčit ve vlastním digitálním 
profilu důsledností a způsobem komunikace, volbou, prioritami a ná-
zory, které jsou zcela v souladu s evangeliem, i když se o něm explicit-
ně nehovoří. Ostatně i v digitálním světě není možné hlásání poselství 
bez odpovídajícího svědectví ze strany toho, kdo hlásá. V nových pod-
mínkách a s novými výrazovými prostředky je křesťan opět povolán, 
aby nabídl odpověď každému, kdo se ptá na smysl naděje, kterou má 
(srov. 1 Petr 3, 15).

Úsilí o svědectví evangelia v digitální éře ode všech vyžaduje, aby 
byli obzvlášť pozorní vůči aspektům poselství, které mohou čelit ty-
pické logice webu. Především si musíme uvědomovat, že pravda, kte-
rou se snažíme sdělit, nečerpá svou hodnotu ze své „popularity“ nebo 
objemu pozornosti, která se jí věnuje. Spíše se s ní musíme seznámit 
v její celistvosti, než se snažit učinit ji přijatelnou třeba „zředěním“. 
Musí se stát každodenním pokrmem, a ne být přitažlivá pouze na oka-
mžik. Pravda evangelia není něco, co může být předmětem konzumu, 
povrchního využití, ale je to dar, který vyžaduje svobodnou odpověď. 
Tato pravda, i když je hlásána ve virtuálním prostoru sítí, vyžaduje 
vždy vtělení do reálného světa ve vztahu s konkrétními tvářemi bratří 
a sester, s nimiž sdílíme každodenní život. Proto budou i nadále zá-
kladem při předávání víry přímé mezilidské vztahy! 

Chtěl bych tedy křesťany vyzvat, aby se sjednotili s důvěrou, vě-
domě a s tvůrčí odpovědností v síti vztahů, kterou umožnila digitální 
éra. Ne pouze pro uspokojení touhy být v ní přítomni, ale proto, že 
tato síť je integrální součástí lidského života. Web přispívá k rozvoji 
nových a úplnějších forem intelektuálního i duchovního poznání a ke 
sdílení vědomostí. I v této oblasti jsme povoláni ke hlásání své víry, že 
Kristus je Bůh, Spasitel člověka a dějin, ten, v němž všechno získává 
své naplnění (srov. Ef 1, 10). Hlásání evangelia vyžaduje ohleduplnou 
a citlivou formu komunikace, která povzbudí srdce a pohne svědo-
mím; je to forma, která připomíná styl Ježíše zmrtvýchvstalého, když 
doprovázel učedníky cestou do Emauz (srov. Lk 24, 13–35), kteří po-
stupně chápali tajemství díky tomu, že se k nim přiblížil, vedl s nimi 
dialog a nechal vyjít na povrch to, co měli ve svém srdci.
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Nakonec pravda o Kristu je plnou a autentickou odpovědí na lid-
skou touhu po vztahu, společenství a smyslu, který vyplývá i z té ma-
sové účasti na různých sociálních sítích.  Tím, že věřící svědčí o svém 
hlubokém přesvědčení, nabízejí vzácný příspěvek k tomu, aby se web 
nestal nástrojem, který redukuje člověka na kategorii, který se snaží 
emočně manipulovat a umožní tomu, kdo je schopný, monopolizo-
vat mínění druhých. Naopak, věřící povzbuzují ostatní, aby udržovali 
živé odvěké otázky člověka, které svědčí o jeho touze po transcen-
dentnu a nostalgii po autentické formě života, který stojí za to žít. 
Právě v tomto zcela lidském duchovním napětí spočívá naše žízeň po 
pravdě a po společenství a pobízí nás, abychom komunikovali celistvě 
a čestně.

Vyzývám především mladé lidi, aby správně využívali svou pří-
tomnost v digitálním prostoru. Znovu připomínám své setkání s nimi 
na Světovém dnu mládeže v Madridu, jehož přípravy velmi vděčí za 
výhody nových technologií. Pracovníkům v komunikaci vyprošuji od 
Boha, na přímluvu jejich patrona sv. Františka Saleského, schopnost 
vždy vykonávat svou práci svědomitě a profesionálně, a všem ostat-
ním uděluji své apoštolské požehnání.

Vatikán 24. ledna 2011, na svátek sv. Františka Saleského

12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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8.  POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
K XXVI. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE

16. – 21. SRPNA 2011

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,  
pevně se držte víry“

(srov. Kol 2, 7)

Milí přátelé!

Často se v myšlenkách vracím ke Světovému dni mládeže v Sydney 
v roce 2008. Prožili jsme tam velkou slavnost víry, kde Duch Boží 
živě působil a vytvářel hluboké společenství mezi účastníky z celého 
světa. Toto setkání, stejně jako ta předchozí, přineslo bohaté ovoce 
v životě mnoha mladých lidí a v životě celé církve. Nyní obracíme 
svůj pohled k dalšímu světovému dni mládeže, který se bude konat 
v Madridu v srpnu 2011. Již v roce 1989, několik měsíců před historic-
kým pádem Berlínské zdi, se tato pouť mladých lidí zastavila ve Špa-
nělsku, v Santiagu de Compostela. Nyní, v době, kdy Evropa velice 
potřebuje znovu objevit své křesťanské kořeny, se setkáme v Madridu 
s mottem: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně 
se držte víry“ (srov. Kol 2, 7). Proto vás zvu na tak důležitou událost 
pro církev v Evropě i ve světě. Přál bych si, aby všichni mladí lidé – 
jak ti, kteří sdílejí naši víru v Ježíše Krista, tak také ti, kteří váhají, 
jsou nejistí nebo v něj nevěří – mohli sdílet tuto zkušenost, která může 
být pro jejich životy rozhodující. Je to zkušenost s Pánem Ježíšem, 
vzkříšeným a živým, a s jeho láskou ke každému z nás.

1. U zdroje vašich nejhlubších tužeb

V každém historickém období, včetně našeho, mnoho mladých lidí 
zakouší hlubokou touhu po osobních vztazích prožívaných v pravdě 
a solidaritě. Mnozí z nich touží po tom, aby vybudovali opravdová 
přátelství, poznali pravou lásku, založili rodinu, která zůstane jed-
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notná, dosáhli osobního naplnění a skutečné jistoty. To všechno jsou 
záruky klidné a šťastné budoucnosti. Když přemýšlím o svém vlast-
ním mládí, uvědomuji si, že stabilita a jistota nejsou otázky, na které 
by mladí lidé zvlášť mysleli. Je pravda, že je důležité mít práci a tudíž 
pevnou půdu pod nohama. Léta našeho mládí jsou však také obdobím, 
v němž usilujeme o velké životní ideály. Když na tu dobu vzpomínám, 
vybavuji si především to, že jsme se nechtěli spokojit s konvenčním 
životem střední třídy. Chtěli jsme něco velkého, něco nového. Chtě-
li jsme objevovat život se vší jeho vznešeností a krásou. Přirozeně, 
částečně tomu tak bylo díky době, ve které jsme žili. Během nacistic-
ké diktatury a války jsme byli tak říkajíc „obklíčeni“ vládnoucí mo-
censkou strukturou. Proto jsme chtěli utéci pryč a prožít celou škálu 
lidských možností. Myslím, že do určité míry tato potřeba uniknout 
z každodennosti existuje v každé generaci. Součástí toho, že jsme 
mladí, je, že toužíme po něčem, co je mimo náš všední život a jistou 
práci, hledáme něco opravdu většího. Je to pouze prázdný sen, který 
vybledne, jak stárneme? Ne! Člověk byl stvořen pro něco velkého, 
pro nekonečno. Nikdy mu nebude stačit nic jiného. Svatý Augustin 
měl pravdu, když řekl: „Neklidná jsou naše srdce, dokud nespočinou 
v tobě.“ Touha po smysluplnějším životě je znamením, že nás Bůh 
stvořil a že neseme jeho „otisk“. Bůh je život, a proto každé stvoření 
tíhne k životu. Protože jsme jako lidské bytosti stvořeni k obrazu Bo-
žímu, činíme tak jedinečným způsobem. Toužíme po lásce, radosti 
a pokoji. Chápeme tedy, jak je absurdní domnívat se, že je potřeba 
odstranit Boha proto, aby člověk mohl skutečně žít! Bůh je zdrojem 
života. Vytěsnit Boha znamená oddělit se od tohoto zdroje a nutně se 
tak připravit o plnost a radost: „Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí.“1 
V některých částech světa, zvláště na Západě, se současná kultura 
snaží Boha vyloučit a považuje víru za čistě soukromou záležitost bez 
jakéhokoli významu pro život společnosti. Ačkoli hodnoty, na kterých 
stojí společnost, pocházejí z evangelia – hodnoty jako smysl pro dů-
stojnost člověka, solidaritu, práci a rodinu – vidíme, že dochází k ur-
čitému „zatmění Boha“, k určitému druhu ztráty paměti, která sice 
není naprostým odmítnutím křesťanství, nicméně je popřením pokla-
du naší víry, které by mohlo vést ke ztrátě naší nejhlubší totožnosti.

1  GS 36.
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Proto Vás, milí přátelé, povzbuzuji, abyste posílili svou víru 
v Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Vy jste budoucností společ-
nosti a církve! Jak napsal apoštol Pavel křesťanům v Kolosech, mít 
kořeny, pevný základ je životně důležité! To je pravda zvláště dnes. 
Mnoho lidí nemá žádné stabilní orientační body, na kterých by mohli 
postavit svůj život, a tak končí v hluboké nejistotě. Šíří se mentalita 
relativismu, která tvrdí, že vše má stejnou platnost, že pravda a abso-
lutní zásady neexistují. Tento způsob myšlení však nevede k opravdo-
vé svobodě, ale spíše k nestabilitě, zmatku a slepému přizpůsobování 
momentálním módním výstřelkům. Jako mladí lidé máte právo při-
jmout od předešlých generací pevné opěrné body, které vám pomohou 
dělat rozhodnutí a postavit na nich své životy: tak jako mladá rostlin-
ka potřebuje pevnou oporu do té doby, než zapustí hluboké kořeny 
a stane se pevným stromem schopným nést ovoce.

2. V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy

Abych zdůraznil důležitost víry v životě věřících, rád bych se s vámi 
zamyslel nad každým ze tří výrazů, které používá sv. Pavel ve verši: 
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte 
víry“ (srov. Kol 2, 7). 

Můžeme zde rozlišit tři obrazy: při slovech „zapustit kořeny“ se 
nám vybaví strom a kořeny, které ho živí; „postavit“ se zase vztahuje 
ke stavbě domu; „pevně se držet“ označuje růst ve fyzické i morální 
síle. Tyto obrazy jsou velmi výmluvné. Než začnu tyto výrazy ko-
mentovat, chtěl bych poukázat na to, že gramaticky jsou všechna tři 
slova v originálním textu v trpném rodě. To znamená, že sám Ježíš 
bere na sebe iniciativu zasadit, budovat a utvrzovat věřícího.

První obraz nám ukazuje strom pevně zasazený díky kořenům, 
které ho drží zpříma a dodávají mu výživu. Bez těchto kořenů by ho 
odvál vítr a odumřel by. Co jsou naše kořeny? Velmi důležitými prvky 
naší osobní identity jsou samozřejmě naši rodiče, naše rodiny a kul-
tura naší země. Bible nám však zjevuje další prvek. Prorok Jeremiáš 
napsal: „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje 
Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil 
u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce 
sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody“ (Jer 17, 7–8). Zapus-
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tit kořeny pro proroka znamená důvěřovat Hospodinu. Od něj čerpá-
me život. Bez něj nemůžeme skutečně žít. „Bůh nám dal věčný život, 
a ten život je v jeho Synu“ (1 Jan 5, 11). Ježíš nám říká, že on sám je 
náš život (srov. Jan 14, 6). Z toho plyne, že křesťanská víra neznamená 
pouze věřit, že určité věci jsou pravda, ale je především osobním vzta-
hem s Ježíšem Kristem. Právě setkání se Synem Božím dává novou 
energii celé naší existenci. Když vstoupíme s Kristem do osobního 
vztahu, zjeví nám naši opravdovou identitu a v přátelství s ním se náš 
život naplno uskuteční. V mládí přichází chvíle, kdy se každý z nás 
ptá: Jaký smysl má můj život? Jaký cíl a směr bych mu měl dát? Jde 
o velmi důležitý moment a může nás třeba i delší dobu trápit. Přemýš-
líme o tom, jakou práci bychom si měli vybrat, jaké vztahy navázat, 
jaká přátelství rozvíjet. Zde se znovu vrátím ke svému mládí. Docela 
brzy jsem si určitým způsobem uvědomoval, že Pán chce, abych se 
stal knězem. Později, po válce, když jsem studoval v semináři a na 
univerzitě a blížil se k tomuto cíli, musel jsem znovu získat tuto jis-
totu. Ptal jsem se sám sebe: je to skutečně cesta, po které jsem se 
měl vydat? Je to skutečně Boží vůle pro mě? Budu schopen být Bohu 
věrný a naplno v jeho službách? Takové rozhodnutí vyžaduje určitý 
vnitřní boj. Nejde to jinak. Potom však přišla jistota: je to tak správně! 
Ano, Pán to ode mě chce a on mi dá sílu. Pokud mu budu naslouchat 
a půjdu s ním, stanu se skutečně sám sebou. Nezáleží na tom, jestli se 
splní má přání, ale jeho vůle. Tak se život stává opravdovým.

Tak jako kořeny drží strom pevně zasazený v půdě, podobně zá-
klady dávají domu dlouhotrvající stabilitu. Skrze víru jsme postaveni 
na Ježíši Kristu (srov. Kol 2, 7), zrovna tak jako je dům postaven na 
svých základech. Dějiny církve nám ukazují mnoho příkladů svatých, 
kteří postavili své životy na Božím slově. Prvním z nich je Abrahám, 
náš otec ve víře, který poslechl Boha, když ho požádal, aby opustil 
svůj domov po předcích a vydal se do neznámé země. „Uvěřil Abra-
ham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván příte-
lem Božím“ (Jak 2, 23). Být postaven na Ježíši Kristu znamená kladně 
odpovědět na Boží volání, důvěřovat mu a uvádět jeho slovo v život. 
Také Ježíš káral své učedníky: „Proč mne oslovujete ´Pane, Pane ,́ 
a nečiníte, co říkám?“ (Lk 6, 46). A pokračoval obrazem o stavbě 
domu: „Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je 
jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na 
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skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl 
jím pohnout, protože byl dobře postaven“ (Lk 6, 47–48).

Milí přátelé, stavějte svůj vlastní dům na skále, právě jako ten 
člověk, který „kopal do hloubky“. Snažte se každý den jednat podle 
Kristova slova. Naslouchejte mu jako skutečnému příteli, se kterým 
můžete sdílet svou cestu životem. Spolu s ním naleznete naději a od-
vahu postavit se nesnázím a problémům, dokonce překonáte zklamání 
a neúspěchy. Stále se vám nabízejí snadnější volby, ale vy sami víte, 
že jsou nakonec klamné a nemohou vám dát vyrovnanost a radost. Jen 
Boží slovo nám může ukázat pravou cestu a pouze víra, kterou jsme 
dostali, je světlem, které osvěcuje naši cestu. Vděčně přijměte tento 
duchovní dar, který jste dostali od svých rodin; usilovně a zodpověd-
ně se snažte odpovědět na Boží volání a staňte se dospělými ve své 
víře. Nevěřte těm, kteří vám tvrdí, že nepotřebujete ostatní k budová-
ní svého života! Najděte oporu ve víře svých blízkých, ve víře církve 
a děkujte Pánu, že jste ji dostali a osvojili si ji!

3. Pevně se držte víry

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte 
víry“ (srov. Kol 2, 7). List, z něhož pochází tato slova, napsal sv. Pavel 
jako odpověď na zvláštní potřebu křesťanů ve městě Kolosy. Tato ko-
munita byla ohrožena vlivem určitých kulturních trendů, které odvá-
děly věřící od evangelia. Naše kulturní prostředí, milí mladí přátelé, 
není natolik odlišné od koloského. Ve skutečnosti existuje silný proud 
sekularistického myšlení, jehož cílem je odsunout Boha na okraj ži-
vota lidí a společnosti tím, že nabízí a snaží se vytvořit „ráj“ bez něj. 
Zkušenost nám však říká, že svět bez Boha se stane „peklem“ plným 
sobectví, rozbitých rodin, nenávisti mezi lidmi a národy, s velkým ne-
dostatkem lásky, radosti a naděje. Na druhé straně, kdekoli lidé a ná-
rody žijí v Boží přítomnosti, uctívají ho v pravdě a naslouchají jeho 
hlasu, tam se buduje civilizace lásky, v níž je respektována důstojnost 
všech, a toto společenství se rozvíjí se všemi svými plody. Někteří 
křesťané se však nechají svést sekularizmem nebo je přitahují nábo-
ženské proudy, které je odvádějí od víry v Ježíše Krista. A jiní, ačkoli 
se nepoddávají těmto svodům, prostě nechali svou víru ochladnout, 
a to má nutně negativní důsledky na jejich životní morálku.
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Křesťanům ovlivněným myšlenkami, které jsou evangeliu cizí, 
apoštol Pavel připomíná moc Kristovy smrti a vzkříšení. Toto tajem-
ství je základem našich životů a středem křesťanské víry. Všechny 
filozofie, které ho přehlížejí a považují ho za „bláznovství“ (1 Kor 1, 
23), tím dávají najevo svá omezení ohledně velkých otázek ležících 
hluboko v srdcích lidí. Jako nástupce apoštola Petra vás chci také po-
silnit ve víře (srov. Lk 22, 32). Pevně věříme, že Ježíš Kristus obětoval 
sám sebe na kříži, aby nám daroval svou lásku. Při svém umučení 
nesl naše bolesti, vzal na sebe naše hříchy, získal pro nás odpuštění 
a smířil nás s Bohem Otcem, a tak nám otevřel cestu k věčnému ži-
votu. Takto jsme byli osvobozeni od největší překážky našeho života: 
otroctví hříchu. Můžeme milovat každého, dokonce i naše nepřátele, 
a můžeme sdílet tuto lásku s nejchudšími bratry a sestrami a se všemi, 
kdo mají těžkosti. Milí přátelé, kříž nám často nahání hrůzu, protože 
vypadá jako popření života. Ve skutečnosti je opak pravdou! Je to 
Boží „ano“ lidstvu, nejvyšší vyjádření jeho lásky a pramen, ze které-
ho vyvěrá věčný život. Ve skutečnosti z Ježíšova srdce probodeného 
na kříži vyvěrá tento božský život, stále dosažitelný pro ty, kdo po-
zvedají své oči k Ukřižovanému. Mohu vás tedy jen pobídnout, abyste 
objali Ježíšův kříž, znamení Boží lásky, jako pramen nového života. 
Není spásy jinde než u Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých! 
Pouze on může osvobodit svět od zla a umožnit šíření království spra-
vedlnosti, míru a lásky, po kterém všichni toužíme.

4. Věřit v Ježíše Krista, aniž bychom ho viděli

V evangeliu najdeme popis zkušenosti víry apoštola Tomáše, kdy při-
jal tajemství Kristova kříže a vzkříšení. Tomáš byl jedním z dvanácti 
apoštolů. Následoval Ježíše a byl očitým svědkem jeho uzdravování 
a zázraků. Naslouchal jeho slovům a zažil i zděšení při jeho smrti. 
Když se Ježíš o velikonočním večeru zjevil učedníkům, Tomáš s nimi 
nebyl. A když mu řekli, že Ježíš žije a ukázal se jim, Tomáš pozna-
menal: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud ne-
vložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ 
(Jan 20, 25).

I my chceme být schopni vidět Ježíše, mluvit s ním a vnímat jeho 
přítomnost ještě silněji. Pro mnoho lidí je dnes těžké přistupovat k Je-
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žíši. Koluje tolik různých obrazů Ježíše, které tvrdí, že jsou vědecké, 
ale ve skutečnosti odvádějí pozornost od významu a jedinečnosti jeho 
osoby. Proto jsem se po mnoha letech studia a reflexe rozhodl sdě-
lit něco ze svého vlastního osobního setkání s Ježíšem tím, že o tom 
napíšu knihu. Byl to způsob, jak druhým pomoci, aby viděli, slyšeli 
a dotkli se Pána, ve kterém k nám přišel Bůh, aby se dal poznat. Když 
se Ježíš znovu zjevil svým učedníkům o týden později, řekl Tomá-
šovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do 
rány v mém boku. Nepochybuj a věř“ (Jan 20, 27). I my můžeme mít 
hmatatelný kontakt s Ježíšem a svou rukou se takřka dotknout zna-
mení jeho umučení, znamení jeho lásky: ve svátostech k nám přichází 
zvlášť blízko a dává se nám. Milí mladí přátelé, naučte se „vidět“ 
a „setkávat se“ s Ježíšem v eucharistii, kde je přítomen, je nám blízko, 
a dokonce se stává pokrmem na naši cestu; ve svátosti pokání Pán 
zjevuje své milosrdenství a dává nám odpuštění. Poznávejte Ježíše 
a služte mu v chudých, nemocných a v našich bratřích a sestrách, kteří 
mají těžkosti a potřebují pomoc.

Vstupte do osobního rozhovoru s Ježíšem Kristem a rozvíjejte ho 
ve víře. Poznejte ho lépe četbou evangelií a katechismu katolické círk-
ve. Povídejte si s ním v modlitbě a skládejte v něj svou důvěru. On 
nikdy tuto důvěru nezradí! „Víra je především osobní přilnutí člověka 
k Bohu; a zároveň neodlučně je svobodným souhlasem s celou prav-
dou, kterou Bůh zjevil.“2 Takto získáte zralou a pevnou víru, která ne-
bude založená pouze na náboženských pocitech nebo na nějaké vágní 
vzpomínce na náboženství, kterému jste se učili v dětství. Dojdete 
k tomu, že Boha budete znát a budete s ním žít v opravdové jednotě 
jako apoštol Tomáš, který ukázal svou pevnou víru v Ježíše slovy: 
„Můj Pán a můj Bůh!“

5. Podepřeni vírou církve, abychom byli svědky

Ježíš řekl Tomášovi: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří nevi-
děli, a uvěřili“ (Jan 20, 29). Měl na mysli cestu, kterou měla církev jít 
dál a byla založena na víře očitých svědků: apoštolů. Docházíme tedy 
k tomu, že naše osobní víra v Krista, která se uskutečňuje skrze dialog 

2 KKC, 150.
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s ním, navazuje na víru církve. Nevěříme jako izolovaní jedinci, ale 
jsme skrze křest členy této velké rodiny; víra vyznávaná církví posi-
luje naši osobní víru. Krédo, které vyznáváme při nedělní mši svaté, 
nás chrání od nebezpečí, že bychom věřili v jiného Boha, než jakého 
nám zjevil Kristus: „Tak je každý věřící článkem ve velkém řetězu 
věřících. Nemohu věřit, aniž bych se neopíral o víru druhých, a svou 
vírou pomáhám druhým nést jejich víru.“3 Děkujme stále Pánu za dar 
církve, která nám pomáhá s jistotou růst ve víře, která nám dává sku-
tečný život (srov. Jan 20, 31).

V dějinách církve svatí a mučedníci vždy čerpali ze slavného Kris-
tova kříže sílu k tomu, aby byli věrní Bohu dokonce až k obětování 
vlastních životů. Ve víře nalezli sílu zvítězit nad svou slabostí a pře-
konat každé protivenství. Skutečně, jak říká apoštol Jan: „Kdo jiný 
přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ (1 Jan 5, 5) 
Vítězství pocházející z víry je vítězstvím lásky. Bylo a stále je mno-
ho křesťanů, kteří jsou živými svědky moci víry, která se vyjadřuje 
charitou. Jsou mezi nimi tvůrci pokoje, zastánci spravedlnosti a ti, 
kteří usilují o lidštější svět ve shodě s Božím plánem. Svou odborností 
a profesionalitou se angažují v různých oblastech života společnosti 
a účinně přispívají k dobru všech. Křesťanská láska, která vychází 
z víry, je vedla k tomu, aby konkrétně svědčili svými skutky i slovy. 
Kristus není poklad pouze pro nás; je naším nejcennějším pokladem, 
který máme sdílet s ostatními. V dnešní době globalizace buďte svěd-
ky křesťanské naděje po celém světě. Kolik lidí touží po tom získat 
tuto naději! Když Ježíš stál u hrobu svého přítele Lazara, který zemřel 
čtyři dny předtím, a chystal se povolat mrtvého zpátky k životu, řekl 
Lazarově sestře Martě: „Budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží“ (srov. Jan 
11, 40). Budete-li věřit a budete-li schopni žít svou víru a svědčit o ní 
každý den, také se stanete prostředníky pomoci pro další mladé lidi, 
jako jste vy, aby nalezli smysl života a radost ze setkání s Kristem!

6. Na cestě ke Světovému dni mládeže v Madridu

Milí přátelé, znovu vás zvu, abyste se zúčastnili Světového dne mlá-
deže v Madridu. Očekávám s velkou radostí každého z vás. Ježíš 

3 KKC, 166.
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Kristus touží po tom, aby vás skrze církev mohl upevnit ve víře. Roz-
hodnutí věřit v Ježíše Krista a následovat ho není jednoduché. Brání 
nám v něm naše osobní selhání a mnoho hlasů, které nás orientují na 
snadnější cesty. Neztrácejte naději. Raději hledejte podporu křesťan-
ského společenství, podporu církve! Během tohoto roku se pečlivě 
připravujte na setkání v Madridu společně s biskupy, kněžími a ve-
doucími mládeže ve svých diecézích, farních společenstvích, sdruže-
ních a hnutích. Kvalita našeho setkání bude záviset především na naší 
duchovní přípravě, modlitbě, společném naslouchání Božímu slovu 
a vzájemné podpoře.

Milí mladí přátelé, církev závisí na vás! Potřebuje vaši živou víru, 
vaši tvořivou křesťanskou lásku a sílu vaší naděje. Vaše přítomnost 
obnovuje, omlazuje a dává církvi novou energii. Proto je světový den 
mládeže milostí nejen pro vás, ale pro celý Boží lid. Církev ve Španěl-
sku se aktivně připravuje na to, aby vás přivítala a sdílela s vámi tuto 
radostnou zkušenost víry. Děkuji diecézím, farnostem, poutním mís-
tům, řeholním komunitám, církevním sdružením a hnutím, a všem, 
kdo pilně připravují tuto událost. Pán jim bezpochyby oplatí svým 
požehnáním. Kéž vás Panna Maria provází touto cestou příprav. Při 
andělském zvěstování přijala Boží slovo s vírou. Ve víře souhlasila 
s tím, co v ní Bůh dovršil. Svým „fiat“, svým „ano“ přijala dar ne-
smírné lásky, která ji vedla k tomu, aby se cele dala Bohu. Kéž se při-
mlouvá za každého z vás, abyste na nadcházejícím světovém dni mlá-
deže mohli růst ve víře a lásce. Ujišťuji vás, že na vás budu otcovsky 
pamatovat ve svých modlitbách a uděluji vám své srdečné požehnání.

Vatikán 6. srpna 2010, na svátek Proměnění Páně

12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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9.  APOŠTOLSKÝ LIST (MOTU PROPRIO)
PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
PORTA FIDEI, KTERÝM SE 

VYHLAŠUJE ROK VÍRY
11. ŘÍJNA 2011

1. Brána k víře (srov. Sk 14, 27), jež uvádí do života ve společenství 
s Bohem a umožňuje vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevřena. 
Překročit její práh lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo a srdce se 
nechá přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány znamená 
vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem 
(srov. Řím 6, 4), díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí 
tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Ten je plodem 
zmrtvýchvstání Pána Ježíše, který chtěl darem svého Svatého Ducha 
přivést všechny ty, kdo v něj uvěří, do své slávy (srov. Jan 17, 22). Vy-
znávat víru v Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého – znamená věřit 
v jednoho Boha, který je láska (srov. 1 Jan 4, 8): Otce, jenž v plnosti 
času poslal svého Syna pro naši spásu, v Ježíše Krista, jenž v tajem-
ství své smrti a zmrtvýchvstání vykoupil svět, a v Ducha Svatého, 
jenž po staletí vede církev v očekávání slavného Pánova návratu.

2. Již od samého začátku své služby jsem jako nástupce svatého Pet-
ra mluvil o nutnosti znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou 
ukazovat radost a nadšení ze setkání s Kristem. V homilii během mše 
svaté při zahájení svého pontifikátu jsem řekl: „Celá církev a pastýři 
v ní se musí jako Kristus vydat na cestu, aby vyvedli lidi z pouště na 
místo života, k přátelství s Božím Synem, k tomu, který dává život, 
a to život v plnosti.“1 Často se stává, že křesťané mají větší starost 
o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují 
jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnos-
ti však už tento předpoklad nejen že není samozřejmý, ale často je 

1  BenedIkt XVI. Homilie během mše svaté při zahájení pontifikátu (24. dub-
na 2005). AAS 97 (2005), s. 710.
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i veřejně popírán.2 V minulosti bylo patrné jednotící tkanivo kultury, 
obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných ctností. 
Dnes se však zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není. 
Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí.

3. Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůsta-
lo skryto (srov. Mt 5, 13–16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní 
lidé zakoušet potřebu vydat se ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve, 
abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu vyvěrající z jeho pramene 
(srov. Jan 4, 14). Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím 
slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako 
pokrm jeho učedníkům (srov. Jan 6, 51). Ježíšovo učení skutečně zazní-
vá i dnes se stejnou intenzitou: „Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale 
o pokrm, který zůstává k věčnému životu“ (Jan 6, 27). Otázku, kterou 
tehdy Ježíšovi kladli jeho posluchači, vznášíme i dnes: „Co máme dě-
lat, abychom konali skutky Boží?“ (Jan 6, 28). A známe také Ježíšovu 
odpověď: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal“ (Jan 
6, 29). Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy.

4. Ve světle všech těchto skutečností jsem se rozhodl vyhlásit Rok 
víry. Začne 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. 
vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. lis-
topadu 2013. Na datum jeho začátku, 11. říjen 2012, zároveň připa-
dá dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. Byl vyhlášen 
mým předchůdcem, blahoslaveným Janem Pavlem II.,3 aby všem vě-
řícím ukazoval sílu a krásu víry. Tento dokument, skutečný plod II. 
vatikánského koncilu, si vyžádala mimořádná Synoda biskupů v roce 
1985 jako nástroj ve službě katechezi4 a byl připraven ve spolupráci 
se všemi biskupy katolické církve. A právě na říjen 2012 jsem svolal 
řádné zasedání Synody biskupů, aby se věnovala tématu „Nová evan-

2  Srov. BenedIkt XVI. Homilie během mše svaté na „Terreiro do Paço“, Lisa-
bon (11. května 2010). Insegnamenti di Benedetto XVI, VI, 1 (2010), s. 673.

3  Srov. Jan Pavel II. Apoštolská konstituce Fidei depositum k vydání Ka-
techismu katolické církve napsaného po Druhém ekumenickém vatikán-
ském koncilu (11. října 1992). KKC, s. 5–13.

4  Srov. Závěrečná zpráva II. mimořádného zasedání Synody biskupů (7. pro-
since 1985), II, B, a, 4. Enchiridion vaticanum, sv. IX, č. 1797.
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gelizace pro předávání křesťanské víry“. Bude to dobrá příležitost, jak 
celou církev uvést do období mimořádné reflexe a znovuobjevení víry. 
Není to poprvé, kdy je církev vyzývána k tomu, aby slavila Rok víry. 
Můj ctihodný předchůdce, služebník Boží Pavel VI., oznámil podob-
nou oslavu pro rok 1967, aby tak připomněl mučednictví svatých Petra 
a Pavla u příležitosti 1900. výročí jejich nejvyššího svědectví víry. 
Chtěl, aby to byl pro celou církev slavnostní okamžik „skutečného 
a upřímného vyznání stejné víry“ a aby toto vyznání bylo učiněno 
„jednotlivě a společně, svobodně a vědomě, vnitřně i navenek, pokor-
ně a upřímně“.5 Domníval se, že tímto způsobem celá církev znovu 
získá „přesné povědomí o své víře, kterou tak bude moci oživit, očis-
tit, potvrdit a vyznat“.6 Dalekosáhlé společenské změny, k nimž v oné 
době docházelo, jen potvrdily, že slavení Roku víry bylo potřebné. 
Tento rok byl zakončen Vyznáním víry Božího lidu,7 jež mělo ukázat, 
že podstatný obsah, náležející ke staletému dědictví všech věřících, 
je třeba potvrzovat, chápat a prozkoumávat stále novým způsobem. 
Jedině tak je možné důsledně vydávat svědectví v dějinných okolnos-
tech odlišných od minulých podmínek.

5. V jistých ohledech viděl můj ctihodný předchůdce v tomto roku 
„důsledek a požadavek pokoncilního období“8 a byl si plně vědom 
závažných problémů své doby, zvláště pak těch, které činily vyznání 
pravé víry a její správný výklad těžšími. Zdá se mi, že začátek slavení 
Roku víry v den padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu 
nabízí dobrou příležitost k tomu, abychom pomohli lidem pochopit, že 
texty koncilních otců, slovy blahoslaveného Jana Pavla, „neztrácejí… 
svou hodnotu ani výkonnost. Je nezbytné, aby se vhodným způsobem 
pročítaly, abychom se s nimi seznamovali a přijímali je jako kvalifi-

5  Pavel VI. Apoštolská exhortace Petrum et Paulum apostolos u příležitosti 
1900. výročí mučednické smrti sv. Petra a Pavla (22. února 1967). AAS 59 
(1967), s. 196.

6  Tamtéž, s. 198.
7  Pavel VI. Slavnostní vyznání víry. Homilie během mše u příležitosti 1900. 

výročí mučednické smrti sv. Petra a Pavla na závěr „Roku víry“ (30. červ-
na 1968). AAS 60 (1968), s. 433–445.

8  Pavel VI. Generální audience (14. června 1967). Insegnamenti V (1967),  
s. 801.
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kované a normativní texty učitelského úřadu v rámci tradice církve… 
Cítím víc než kdy v minulosti povinnost poukázat na koncil jako na 
velkou milost, kterou církev ve 20. století obdržela; je pro nás bezpeč-
ným kompasem, který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali 
ve století, které se před námi otevírá“.9 Rád bych též znovu zdůraznil 
to, co jsem už měl možnost říci o koncilu několik měsíců po svém 
zvolení Petrovým nástupcem: „Pokud jej vykládáme a uskutečňuje-
me pod vedením správné hermeneutiky, může být stále účinnějším 
prostředkem obnovy církve, jíž je trvale zapotřebí.“10

6. Obnovy církve lze dosáhnout také skrze svědectví, jež svým ži-
votem vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě, jsou křesťané povolá-
ni, aby vyzařovali slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš. Sám 
koncil řekl ve své věroučné konstituci Lumen gentium toto: „Kristus 
byl ovšem ‚svatý, nevinný, neposkvrněný‘ (Žid 7, 26), nepoznal hřích 
(srov. 2 Kor 5, 21) a přišel jen usmířit hříchy lidu (srov. Žid 2, 17); 
v církvi však jsou i hříšníci; je zároveň svatá i stále potřebuje očišťo-
vání a jde trvale cestou pokání a obnovy. Církev ‚při svém putování 
prochází mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha‘ 
a hlásá kříž Páně a jeho smrt, dokud on nepřijde (srov. 1 Kor 11, 26). 
Moc zmrtvýchvstalého Pána ji však posiluje, aby trpělivostí a láskou 
překonávala trápení a nesnáze vnitřní i vnější a aby ve světě věrně, 
i když zastřeně, zjevovala jeho tajemství až do té doby, dokud nebude 
na konci odhaleno v plném světle.“11

Rok víry je tedy z této perspektivy pozvánkou ke skutečnému a no-
vému obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa. V tajem-
ství své smrti a svého vzkříšení Pán zjevil plnost lásky, jež nás vy-
svobozuje a volá k obrácení života skrze odpuštění hříchů (srov. Sk 5, 
31). Podle svatého Pavla nás tato láska přivádí k novému životu: „Tím 
křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. 
A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď 
musíme žít novým životem“ (Řím 6, 4). Díky víře přetváří tento nový 

9  nMI 57.
10  BenedIkt XVI. Promluva k Římské kurii (22. prosince 2005). AAS 98 

(2006), s. 52.
11  lg 8. 
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život celé lidské bytí podle radikální novosti zmrtvýchvstání. Do té 
míry, v níž člověk svobodně spolupracuje, procházejí jeho myšlenky 
i city, jeho mentalita i chování pozvolným procesem očišťování a pro-
měny na cestě, jež v tomto životě nikdy úplně nekončí. „Víra, která se 
projevuje láskou“ (Gal 5, 6), to je nové měřítko porozumění a jednání, 
které proměňují celý lidský život (srov. Řím 12, 2; Kol 3, 9–10; Ef 4, 
20–29; 2 Kor 5, 17).

7. „Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 14): Kristova láska napl-
ňuje naše srdce a pobízí nás k tomu, abychom evangelizovali. Tak 
jako v minulosti nás i dnes posílá na cesty světa, abychom zde hlásali 
evangelium všem národům na zemi (srov. Mt 28, 19). Svou láskou 
přitahuje Ježíš Kristus k sobě lidi všech generací: v každé době svo-
lává církev, svěřuje jí úkol, aby hlásala evangelium, a dává jí k tomu 
vždy nový mandát. I dnes je tedy potřeba, aby se církev intenzivně 
nasazovala v úsilí o novou evangelizaci a znovu objevila radost z víry 
i nadšení pro její předávání. Misijní nasazení věřících, jež nikdy ne-
může zeslábnout, čerpá moc a sílu z každodenního objevování Boží 
lásky. Víra roste tehdy, je-li prožívána jako zkušenost přijaté lásky 
a předávána dál jako zakoušená milost a radost. Díky ní může náš 
život vydávat plody, neboť víra rozšiřuje naše srdce v naději a umož-
ňuje nám, abychom vydávali životodárné svědectví: ano, otevírá srdce 
a duše těch, kdo odpovídají na Pánovo pozvání, aby přilnuli k jeho 
slovu a stali se jeho učedníky. Jak potvrzuje svatý Augustin, věřící 
se „posiluje vírou“.12 Svatý biskup z Hippo měl dobrý důvod, proč se 
vyjádřil právě takto. Jak víme, vytrvale ve svém životě hledal krásu 
víry, a to až do té doby, kdy jeho srdce nalezlo spočinutí v Bohu.13 Jeho 
početné spisy, v nichž vysvětluje význam a pravdivost víry, jsou jako 
nesmírně bohaté dědictví stále aktuální a také dnes pomáhají mnoha 
lidem hledajícím Boha, aby nalezli pravou cestu a „bránu k víře“.

Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje se. Neexistuje jiná mož-
nost, jak získat jistotu ohledně svého života, než svěřovat se stále do-
konaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť má svůj 
původ v Bohu.

12 Sv. augustIn. De utilitate credendi, I, 2.
13 Srov. sv. augustIn. Vyznání I, 1. 
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8. Rád bych při této šťastné příležitosti vyzval své spolubratry bis-
kupy z celého světa, aby se v tomto čase duchovní milosti, kterou nám 
Bůh nabízí k připomenutí cenného daru víry, sjednotili s Petrovým 
nástupcem. Chceme tento rok oslavit důstojně a plodně. Bude proto 
třeba zintenzivnit reflexi nad tématem víry a pomoci tak všem, kteří 
věří v Krista, aby vědomě a pevně přilnuli k evangeliu, zvláště v době 
hlubokých změn, jimiž dnes lidstvo prochází. Budeme mít příležitost 
vyznat svou víru ve zmrtvýchvstalého Pána v katedrálách a kostelech 
celého světa, ve svých domovech a rodinách, aby každý člověk pocítil 
silnou potřebu lépe poznávat odvěkou víru a předávat ji budoucím ge-
neracím. Řeholní i farní společenství a všechny církevní instituce, staré 
i nové, v tomto roce naleznou způsob, jak veřejně vyznat své Credo.

9. Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat 
svou víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí. Bude 
dobrou příležitostí k tomu, abychom víru intenzivněji slavili v litur-
gii, zvláště při eucharistii, která je „vrchol, k němuž směřuje činnost 
církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“.14 Zároveň 
doufáme, že věřící budou svým životem stále věrohodněji svědčit. Je 
úkolem každého věřícího, aby zvláště v tomto roce znovu objevil ob-
sah víry, kterou vyznává, slaví, žije a vkládá do svých modliteb,15 
a aby přemýšlel nad samotným aktem víry.

Není bez důvodu, že se křesťané prvních staletí museli vyznání 
víry učit nazpaměť. Sloužilo jim jako každodenní modlitba, aby neza-
pomínali na závazek, který přijali ve křtu. Slovy bohatými na význam 
o tom hovoří i svatý Augustin ve své homilii na redditio symboli, 
složení vyznání víry: „Symbol svatého tajemství, který jste všichni 
společně přijali a dnes také jeden po druhém vyznali, to jsou slova, 
z nichž je zbudována víra matky církve. Tato víra vyrůstá z pevného 
základu, a tím je Kristus Pán… Přijali jste je a vyznali, ale ve své duši 
a v srdci je musíte uchovat jako trvale přítomná, musíte je opakovat 

14 SC 10.
15  Srov. Jan Pavel II. Apoštolská konstituce Fidei depositum k vydání Ka-

techismu katolické církve napsaného po Druhém ekumenickém vatikán-
ském koncilu (11. října 1992). KKC, s. 11–12.
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na svém lůžku, připomínat si je na veřejných místech a nezapomínat 
na ně ani při jídle. A i když vaše tělo spí, musíte je opatrovat svým 
srdcem.“16

10. Rád bych nyní načrtnul cestu, jež nám má pomoci porozumět lépe 
nejen obsahu víry, ale také samotnému aktu, jímž se v naprosté svobo-
dě rozhodujeme odevzdat se plně Bohu. Existuje totiž hluboká jedno-
ta mezi aktem, jímž věříme, a obsahem, jemuž dáváme svůj souhlas. 
Vstoupit do této reality nám pomáhá také svatý Pavel, když píše: „Víra 
v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse“ (Řím 10, 
10). Srdce naznačuje, že první akt, jímž se člověk přibližuje k víře, je 
Božím darem a působením milosti, která jedná v nitru člověka a pře-
tváří jej.

V tomto ohledu slouží jako zvláště výmluvný příklad Lýdie. Svatý 
Lukáš vypráví, že když byl Pavel ve Filipech, šel v sobotu hlásat evan-
gelium některým ženám. Byla mezi nimi i Lýdie a „Pán jí otevřel srd-
ce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem“ (Sk 16, 14). Význam 
tohoto prohlášení je důležitý. Svatý Lukáš tu ukazuje, že nestačí znát 
obsah toho, čemu se má uvěřit. Srdce, skutečný svatostánek skrytý 
uvnitř člověka, se musí otevřít milosti, jež očím umožňuje, aby viděly 
pod povrch, a člověk tak mohl pochopit, že to, co se hlásá, je Boží 
slovo.

Vyznání ústy zase naznačuje, že k víře nutně patří také veřejně 
vydávané svědectví a angažovanost. Křesťan nikdy nesmí přemýšlet 
o víře jako o soukromé záležitosti. Víra znamená rozhodnutí být s Pá-
nem a žít s ním. Toto „bytí s Pánem“ ukazuje na nutnost porozumět 
důvodům, proč věřit. Právě proto, že jde o svobodný akt, vyžaduje víra 
společenskou odpovědnost za to, v co se věří. Tento veřejný rozměr víry 
a její odvážné hlásání všem lidem předvedla církev zcela jednoznačně 
při Letnicích. Je to dar Ducha Svatého, který nás uschopňuje k misij-
nímu poslání a posiluje naše svědectví, aby bylo upřímné a nebojácné.

Vyznání víry je aktem osobním a zároveň společným. Prvním 
předmětem víry je totiž církev. Ve víře celého křesťanského společen-
ství dostává jedinec křest, skutečné znamení vstupu mezi věřící lid, 
aby získal spásu. Jak čteme v Katechismu katolické církve: „‚Věřím‘ 

16 Sv. augustIn. Sermo 215, 1.
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(apoštolské vyznání víry): to je víra církve, kterou osobně vyznává 
každý věřící, zvláště při křtu. ‚Věříme‘ (nicejsko-cařihradské vyznání 
víry v řeckém originále): to je víra církve, kterou vyznávají biskupové 
shromáždění na koncilu nebo liturgické společenství věřících v běž-
ném životě. ‚Věřím‘: tak také církev, naše matka, odpovídá Bohu svou 
vírou a učí nás říkat ‚Věřím‘, ‚Věříme‘.“17

Je zřejmé, že k tomu, aby člověk mohl dát svůj souhlas, tedy aby 
výslovně a úplně svým rozumem a vůlí přilnul k tomu, co církev 
předkládá, je nutné poznat obsah víry. Toto poznání uvádí do plnos-
ti Bohem zjeveného spásonosného tajemství. Dát svůj souhlas dále 
znamená, že když člověk věří, svobodně přijímá celé tajemství víry, 
protože garantem jeho pravdivosti je Bůh, který se zjevuje a dovoluje 
nám, abychom poznali tajemství jeho lásky.18

Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že v našem kulturním kon-
textu existuje množství lidí, kteří v sobě sice nerozpoznávají dar víry, 
upřímně však hledají nejvyšší smysl a konečnou pravdu svého života 
i celého světa. Toto hledání je skutečnou „preambulí“ k víře, neboť vede 
lidi po cestě směřující k tajemství Boha. Lidský rozum v sobě nese vro-
zenou potřebu „toho, co platí a trvá vždycky.“19 Tato potřeba pak zaklá-
dá trvalé a do lidského srdce nesmazatelně vepsané nutkání jít a nalézt 
toho, jehož bychom nikdy nehledali, kdyby nám už předtím nevyšel 
naproti.20 Víra nás k tomuto setkání zve a plně nás pro ně otevírá.

11. Cenný a nenahraditelný nástroj, nezbytný k dosažení systematic-
kého poznání obsahu víry, mohou všichni najít v Katechismu kato-
lické církve. Patří mezi nejdůležitější plody II. vatikánského koncilu. 
V apoštolské konstituci Fidei depositum, kterou ne náhodou podepsal 
blahoslavený Jan Pavel II. v den třicátého výročí zahájení II. vatikán-
ského koncilu, se píše: „Tento katechismus (bude) velmi důležitým 

17 KKC, 167.
18  Srov. I. vatIkánský koncIl. Věroučná konstituce o katolické víře Dei Fi-

lius, kap. III. DS 3008–3009; II. vatIkánský koncIl. Věroučná konstituce 
o Božím zjevení Dei verbum (18. listopadu 1965), č. 5. Dokumenty II. va-
tikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995.

19  BenedIkt XVI. Promluva v Koleji bernardinů, Paříž (12. září 2008). AAS 
100 (2008), s. 722.

20  Srov. sv. augustIn. Vyznání XIII, 1.
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přínosem k oné obnově celého života církve… Uznávám Katechismus 
za platný a oprávněný nástroj ke službě církevnímu společenství a za 
bezpečnou normu pro vyučování víře.“21

Právě v tomto smyslu bude třeba, aby během Roku víry došlo ke 
koordinovanému úsilí znovu objevit a prostudovat základní obsah 
víry, jenž v Katechismu katolické církve nachází svou systematickou 
a organickou syntézu. Vidíme zde bohatství nauky, kterou církev bě-
hem svých dvoutisíciletých dějin přijímala, střežila a předkládala. Od 
Písma svatého k církevním otcům, od mistrů teologie po světce všech 
staletí představuje Katechismus trvalý doklad množství způsobů, ji-
miž církev rozjímala o víře a rozvíjela své učení, aby věřícím nabídla 
jistotu pro jejich život z víry.

Již svou strukturou sleduje Katechismus katolické církve vývoj 
víry až k důležitým tématům každodenního života. Stránku za strán-
kou zjišťujeme, že to, co se nám zde předkládá, není teorie, ale setkání 
s konkrétní osobou, která žije uprostřed církve. Po vyznání víry je 
představen svátostný život, skrze nějž je Kristus ve své církvi příto-
men, působí v ní a buduje ji. Bez liturgie a svátostí by vyznání víry 
ztrácelo na účinnosti, protože by mu chyběla milost, která podporuje 
svědectví křesťanů. Podobně i nauka Katechismu o morálním životě 
dostává svůj plný význam teprve tehdy, jestliže je uvedena do vztahu 
s vírou, liturgií a modlitbou.

12. V Roce víry bude tedy Katechismus katolické církve sloužit jako 
skutečný nástroj podpory ve víře. Pomoci může zvláště těm, kdo se vě-
nují formaci křesťanů, v našem kulturním prostředí tolik důležité. Z to-
hoto důvodu jsem vyzval Kongregaci pro nauku víry, aby se souhlasem 
kompetentních dikasterií Apoštolského stolce vypracovala Nótu, která 
církvi i jednotlivým věřícím poskytne směrnice, jak prožít Rok víry co 
nejefektivněji a nejvhodněji, ve službě víry a evangelizace.

Více než kdy jindy je dnes víra předmětem mnoha otázek, vyplýva-
jících ze změněné mentality, která zvláště v dnešní době omezuje oblast 
rozumových jistot na vědecké a technické objevy. Církev se nicméně ni-

21  Jan Pavel II. Apoštolská konstituce Fidei depositum k vydání Katechismu 
katolické církve napsaného po Druhém ekumenickém vatikánském konci-
lu (11. října 1992). KKC, s. 9, 11.
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kdy nebála ukázat, že mezi vírou a skutečnou vědou nemůže být žádný 
rozpor; i když každá volí jinou cestu, obě směřují k pravdě.22

13. Rozhodující význam bude v tomto roce mít návrat k dějinám 
naší víry, v nichž se prolínají neprobádatelné hlubiny svatosti a hří-
chu. Zatímco první z nich dosvědčuje nesmírný přínos, který pro růst 
a rozvoj celého společenství znamenalo svědectví života jednotlivých 
mužů a žen, hřích musí v každém člověku vyvolat upřímné a trvalé 
dílo obrácení a umožnit mu tak, aby zakusil Otcovo milosrdenství, 
které se nabízí všem lidem.

Během této doby budeme muset mít zrak upřený na Ježíše Krista, 
neboť „od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12, 
2): v něm všechny strasti a tužby lidského srdce nacházejí své naplně-
ní. Radost lásky, odpověď na drama utrpení a bolesti, síla odpuštění 
tváří v tvář urážce a vítězství života nad prázdnotou smrti: to vše 
nachází svou plnost v tajemství jeho vtělení, v tajemství toho, že se 
stal člověkem a sdílel s námi naši lidskou slabost, aby ji proměnil mocí 
svého zmrtvýchvstání. V tom, který pro naši spásu zemřel a znovu 
vstal k životu, se v plném světle představují příklady víry, které tyto 
dvoutisícileté dějiny naší spásy provázely.

Pro svou víru přijala Maria andělovo slovo a uvěřila zprávě, že se 
ve své poslušnosti a oddanosti má stát Matkou Boží (srov. Lk 1, 38). 
Při návštěvě Alžběty předložila Nejvyššímu svůj chvalozpěv za úžasná 
díla, která učinil těm, kdo v něj důvěřují (srov. Lk 1, 46–55). S radostí 
a rozechvěním porodila svého jediného Syna a uchovala přitom své pa-
nenství neporušené (srov. Lk 2, 6–7). S důvěrou ve svého snoubence Jo-
sefa utekla s Ježíšem do Egypta, aby ho zde uchránila před Herodovým 
pronásledováním (srov. Mt 2, 13–15). Se stejnou vírou následovala Pána 
při jeho hlásání a zůstala s ním i po celou cestu na Golgotu (srov. Jan 
19, 25–27). Pro svou víru Maria okusila plody Ježíšova zmrtvýchvstání 
a uchovávala všechny vzpomínky ve svém srdci (srov. Lk 2, 19.51). Poté 
je předala Dvanácti, když byli společně s ní shromáždění ve večeřadle 
a očekávali Ducha Svatého (srov. Sk 1, 14; 2, 1–4).

22   Srov. Jan Pavel II. Encyklika adresovaná biskupům katolické církve 
o vztazích mezi vírou a rozumem Fides et ratio (14. září 1998), č. 34 
a 106. Praha: Zvon, 1999.
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Skrze víru opustili apoštolové všechno a vydali se následovat své-
ho Pána (srov. Mk 10, 28). Uvěřili slovům, jimiž on hlásal Boží krá-
lovství, přítomné a uskutečněné v jeho osobě (srov. Lk 11, 20). Žili 
ve společenství s Ježíšem, který je vedl svým učením a předával jim 
nová pravidla života, podle nichž měli být po jeho smrti poznáni jako 
jeho učedníci (srov. Jan 13, 34–35). Pro svou víru se vydali do celého 
světa, následovali příkaz zvěstovat evangelium všemu tvorstvu (srov. 
Mk 16, 15) a nebojácně všem lidem hlásali radost ze zmrtvýchvstání, 
jehož byli věrnými svědky.

Pro svou víru utvořili učedníci první společenství, shromáždili se 
kolem učení apoštolů, v modlitbě a ve slavení eucharistie, a všechen 
svůj majetek dali k dispozici celému společenství, aby tak pomohli 
bratřím v nouzi (srov. Sk 2, 42–47).

Pro svou víru obětovali mučedníci život a vydali svědectví o prav-
dě evangelia, která je proměnila a umožnila jim dosáhnout toho nej-
většího daru lásky, schopnosti odpustit svým nepřátelům.

Pro svou víru zasvětili muži a ženy své životy Kristu, opustili všechno 
a rozhodli se pro život v prostotě evangelní poslušnosti, chudoby a čistoty, 
které jsou konkrétními znameními čekání na Pána, jenž se neopozdí. Pro 
svou víru podnikali nesčetní křesťané kroky na podporu spravedlnosti, 
aby tak uvedli do praxe slovo svého Pána, jenž přišel hlásat osvobození 
utiskovaných a milostivé léto pro všechny (srov. Lk 4, 18–19).

Pro svou víru vyznali muži a ženy všech věků a století, ti, jejichž 
jména jsou zapsána v knize života (srov. Zj 7, 9; 13, 8), jak krásné je 
následovat Pána Ježíše všude tam, kde byli povoláni vydávat svědec-
tví o svém křesťanství: v rodině, na pracovišti, ve veřejném životě, 
při uplatnění svých jedinečných darů a ve službě, k níž byli povoláni.

Pro svou víru žijeme i my: vyznáváme-li, že Pán Ježíš je přítomný 
v našich životech i v dějinách.

14. Rok víry bude též dobrou příležitostí k intenzivnějšímu svědectví 
milosrdné lásky. Jak nám připomíná svatý Pavel: „Nyní trvá víra, na-
děje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska“ (1 Kor 13, 13). 
Ještě silnějšími slovy, jež pro křesťany znamenala vždy veliký záva-
zek, mluví svatý Jakub: „Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že 
má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr 
nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek 
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denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‚Tak s Pánem Bohem! Zahřejte 
se a najezte se‘ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim 
to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je 
sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: ‚Ty máš víru a já mám 
skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých 
skutků mohu dokázat svou víru“ (Jak 2, 14–18).

Víra bez lásky nevydává žádné ovoce, zatímco láska bez víry je 
pouhým sentimentem, trvale vydaným napospas pochybám. Víra a lás-
ka se navzájem potřebují tak, že jedna dovoluje druhé, aby se realizo-
vala svým vlastním způsobem. Mnozí křesťané zasvěcují s láskou svůj 
život lidem osamoceným, stojícím na okraji či vyčleňovaným, a věnují 
se jim jako těm, kdo především vyžadují naši pozornost a jimž je nej-
více zapotřebí naší pomoci, neboť právě v nich se zrcadlí tvář samot-
ného Krista. S pomocí víry můžeme zahlédnout tvář zmrtvýchvstalého 
Krista v těch, kdo vyžadují naši lásku. „Cokoli jste udělali pro jednoho 
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25, 40). 
Jsou to varovná slova, na něž nesmíme nikdy zapomenout, a zároveň je 
to trvalá výzva, abychom se odvděčili za lásku, s níž o nás Pán pečuje. 
Víra nás uschopňuje, abychom Krista poznali, a jeho láska nás vybízí, 
abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě 
životem. Posilněni vírou tedy s nadějí upřeme svůj zrak na své působení 
ve světě a přitom očekávejme „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít 
svůj domov spravedlnost“ (2 Petr 3, 13; srov. Zj 21, 1).

15. Když se svatý Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka 
Timoteje, aby „usiloval o víru“ (2 Tim 2, 22) se stejnou vytrvalostí, 
s níž o ni usiloval, když byl ještě chlapcem (srov. 2 Tim 3, 15). Cítí-
me, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře ne-
zlenivěli. Je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, 
abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh 
činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala znamení času provázející 
soudobé dějiny, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým zname-
ním toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Více než co jiné-
ho dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce 
jsou osvíceny Božím slovem a kteří jsou schopni otevírat srdce i mysl 
mnoha lidí toužících po Bohu a po pravém, nikdy nekončícím životě.
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„Aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno“ (2 Sol 3, 1): kéž 
tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině 
v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a záru-
ka skutečné a trvalé lásky. Slova svatého apoštola Petra představují 
konečný pohled na víru: „A proto budete potom jásat, i když vás musí 
trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše 
víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. 
Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho 
milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevi-
díte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete 
cíle své víry, totiž spásy duše“ (1 Petr 1, 6–9). K životu křesťanů patří 
radost i utrpení. Kolik svatých žilo v samotě! Kolik věřících prochází 
i v dnešní době zkouškou Božího mlčení, ačkoliv by raději slyšeli jeho 
útěšný hlas! Životní zkoušky, jež nám pomáhají porozumět tajemství 
kříže a dávají nám podíl na utrpeních Kristových (srov. Kol 1, 24), 
jsou předzvěstí radosti a naděje, k nimž víra směřuje: „Když jsem 
slabý, právě tehdy jsem silný“ (2 Kor 12, 10). S nezvratnou jistotou 
věříme, že Pán Ježíš zvítězil nad zlem a smrtí. A s touto pevnou dů-
věrou se mu také svěřujeme: je přítomen mezi námi a přemáhá moc 
zla (srov. Lk 11, 20). Církev, viditelné společenství jeho milosrdenství, 
pak trvá v něm jako znamení konečného smíření s Otcem.

Svěřme tento čas milosti Matce Boží, která byla nazvána „blaho-
slavená“, neboť „uvěřila“ (Lk 1, 45).

Dáno v Římě u sv. Petra, 11. října roku 2011, v sedmém roce mého 
pontifikátu.

12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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10.  POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
K SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ

23. ŘÍJNA 2011

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“
(Jan 20, 21)

Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého 
jubilea roku 2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že 
je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst přinášela všem se 
stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta 
nejcennější služba, kterou církev může poskytnout lidstvu i každému 
jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro to, aby pro-
žíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při 
slavení Světového dne misí. Neustálé hlásání evangelia totiž oživuje 
církev, její horlivost i jejího apoštolského ducha a obnovuje její pasto-
rační metody, aby stále lépe odpovídaly novým situacím – i těm, jež 
vyžadují novou evangelizaci – a aby je oživovalo apoštolské zanícení: 
„Misie totiž obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu a vnese 
novou horlivost a nové stimuly. Víra zesílí předáváním! Nová evan-
gelizace křesťanských národů najde podnět a oporu v práci pro misii 
na celém světě.“2 

Jděte a hlásejte

Tento cíl se ustavičně oživuje slavením liturgie, zvláště eucharistie, 
která vždy končí mandátem daným apoštolům od zmrtvýchvstalého 
Ježíše: „Jděte…“ (Mt 28, 19). Liturgie vždy povolává „ze světa“ a zno-
vu posílá „do světa“, abychom svědčili o tom, co jsme zakusili: o spá-
sonosné moci Božího slova, spásonosné moci Kristova velikonočního 
tajemství. Všichni, kdo se se zmrtvýchvstalým Pánem setkali, pocítili 
potřebu hlásat ho druhým, jak to učinili i emauzští učedníci. Poté, co 

1 nMI 58.
2 RM 2.
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poznali Pána při lámání chleba, „ještě tu hodinu se vydali na cestu 
a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů“ 
a oznámili jim, co se stalo cestou (Lk 24, 33–34). Papež Jan Pavel II. 
nás vyzýval, abychom byli bdělí a připravení, „rozpoznali jeho tvář 
a běželi za našimi bližními s velkou zvěstí: ‚Viděli jsme Pána!‘“3

Všem

Adresáty evangelního hlásání jsou všechny národy. „Církev je svou 
podstatou misionářská, protože odvozuje svůj původ z poslání Syna 
a z poslání Ducha Svatého podle plánu Boha Otce.“4 To je „milostí 
a vlastním povoláním církve, a ona v něm nachází svou nejvnitřněj-
ší totožnost. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium“.5 
V důsledku toho se nikdy nemůže uzavírat sama do sebe. Zapouští 
kořeny na určitých místech, aby mohla jít dále. V souladu s Kristo-
vým slovem a pod vlivem jeho milosti a lásky začíná být její čin-
nost naplno aktivně přítomná mezi všemi lidmi a národy, aby je vedla 
k víře v Krista.6

Tento úkol neztratil svou naléhavost. Naopak, „poslání Krista Vy-
kupitele, které je svěřeno církvi, zdaleka ještě není splněno. Jediný 
pohled na lidstvo v jeho celku … nám ukazuje, že toto poslání vázne 
dosud v začátcích a že my se ze všech sil musíme zapojit do práce 
na jeho splnění“.7 Při myšlence na to, že po dvou tisících letech ještě 
existují národy, které dosud neznají Krista a nikdy neslyšely o jeho 
poselství spásy, nemůžeme zůstávat v klidu.

A nejen to. Dokonce se ještě rozšiřuje zástup těch, kteří sice hlá-
sání evangelia přijali, ale zapomněli na ně, opustili je a již neuznávají 
svou přináležitost k církvi. I v tradičně křesťanských společnostech 
se dnes lidé z mnohých skupin odmítají otevřít slovu víry. Vlivem 
globalizace, myšlenkových proudů a panujícího relativismu dochází 
ke kulturní změně. Ta pak vede k mentalitě a k životnímu stylu, který 

3 nMI 59.
4 AG 2.
5 en 14.
6 AG 5.
7 RM 1.
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nedbá na evangelní poselství, jako kdyby Bůh neexistoval, a za jediný 
životní cíl přespříliš prosazuje hon za blahobytem, snadným ziskem, 
kariérou a úspěchem, a to i na úkor morálních hodnot.

Spoluzodpovědnost všech

Všeobecná misie zahrnuje všechny, všechno a stále. Evangelium není 
výlučným majetkem toho, komu se dostalo, ale darem, který je třeba 
sdílet, a dobrou zprávou, kterou je třeba předávat dál. Tento dar a zá-
roveň úkol není svěřen jen některým, ale všem pokřtěným, kteří jsou 
„rod vyvolený … národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“ (1 
Petr 2, 9), aby hlásal jeho podivuhodná díla.

Všechny ostatní aktivity jsou součástí misie. Pozornost k evange-
lizačnímu dílu církve a spolupráce na něm se nemůže omezovat jen 
na některé okamžiky či zvláštní příležitosti, ani ji nelze považovat 
jen za jednu z mnoha pastoračních činností; misijní rozměr církve je 
podstatný, a proto je třeba vést ho stále v patrnosti. Důležité je, aby se 
jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala ni-
koli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich 
křesťanského života. Samotný Světový den modliteb za misie není jen 
ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí za-
stavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii. 
Tato odpověď je pro život církve podstatná.

Globální evangelizace

Evangelizace je komplexní proces a zahrnuje různé prvky. Zvláštní 
pozornost mezi nimi zaujímala živá misijní činnost a vždy se vě-
novala solidaritě. To je také jeden z cílů Světového dne misií, který 
prostřednictvím Papežských misijních děl povzbuzuje k pomoci při 
plnění úkolů evangelizace na misijních územích. Patří sem podpora 
institucí potřebných pro stabilizaci a konsolidaci církve prostřednic-
tvím katechetů, seminářů a kněží, ale také úsilí o zlepšení životních 
podmínek lidí v zemích, kde nejvíce hrozí jevy chudoby, podvýživy 
(zvláště u dětí) a nemocí a kde není dostatek zdravotnických a škol-
ských zařízení. I to patří do misijní činnosti církve. Tím, že hlásá 
evangelium, si bere lidský život plně k srdci. Jak zdůrazňoval služeb-
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ník Boží Pavel VI., je nepřípustné, aby se při evangelizaci zanedbá-
vala témata týkající se rozvoje člověka, spravedlnosti a osvobození od 
každé formy útlaku – samozřejmě s respektem k autonomii politické 
sféry. Nezajímat se o časné problémy lidstva by znamenalo „zapomí-
nat na poučení evangelia o lásce k trpícímu a potřebnému bližnímu“.8 
To by pak nebylo v souladu s postojem Ježíše, který „obcházel všech-
na města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst 
o Božím království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“ 
(Mt 9, 35).

Tak se díky zodpovědné účasti na misii církve každý křesťan stává 
budovatelem společenství, míru a solidarity, které nám daroval Kris-
tus, a spolupracuje na uskutečnění Božího spasitelského plánu s ce-
lým lidstvem. Výzvy, s nimiž se lidstvo setkává, podněcují křesťany, 
aby kráčeli spolu s ostatními, a misie se stává integrální součástí této 
cesty se všemi. V ní neseme – i když v hliněných nádobách – své 
křesťanské povolání, neocenitelný poklad evangelia, živé svědectví 
o zemřelém a zmrtvýchvstalém Ježíšovi, s nímž jsme se v církvi se-
tkali a jemuž jsme uvěřili.

Kéž Den misií v každém oživí radost z toho, že jdeme vstříc lid-
stvu a všem přinášíme Krista, a také touhu po této cestě kráčet. Jeho 
jménem ze srdce uděluji apoštolské požehnání vám všem, zvláště těm, 
kdo se nejvíce namáhají a trpí pro evangelium.

Vatikán 6. ledna 2011, na slavnost Zjevení Páně

8 EN 31.34.

12 

jsou povolány šířit víru v Krista, jenž je Světlem všech národů. Mis-
sio ad gentes musí určit prioritu jejich pastoračních plánů.  

Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je 
v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou 
formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papež-
ské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – 
uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský 
projekt. 
 
5) Závěr 
Misijní podněty byly vždy znamením toho, že naše církve žijí.9 Ne-
zbytné je ovšem připomenout, že evangelizace je dílem Ducha Sva-
tého a že před vlastní činností stojí ještě svědectví a vyzařování Kris-
tova světla10 v místní církvi, která vysílá své misionáře a misionářky. 
Proto prosím všechny katolíky, aby vzývali Ducha Svatého, aby v 
církvi rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království, pro 
podporu misionářů a misionářek a křesťanských komunit, které se 
zde přímo angažují anebo jsou v nepřátelských oblastech pronásle-
dovány.  

Zároveň bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste podpořili spole-
čenství církve prostřednictvím finanční pomoci, a to zvláště nyní, 
kdy lidstvo zakouší ekonomickou krizi. Kéž by mladé místní církve 
mohly působit a rozdávat světlo skrze hlásání evangelia lásky.  

Ať nás v naší misionářské činnosti vede Panna Maria, hvězda 
Nové Evangelizace, která dala světu Krista – Světlo národů –, aby 
přinesl spásu „až na konec země“ (Sk 13, 47). 
 
Žehnám vám všem. 
 
Vatikán 29. června 2009 

 

                                                      
9  Srov. JAN PAVEL II. Redemptoris missio, č. 2. 
10  Srov. tamtéž, č. 26. 
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1. OKRUŽNÍ LIST 
 KONGREGACE PRO KLÉRUS
 MISIJNÍ IDENTITA KNĚZE V CÍRKVI JAKO
 DIMENZE VNITŘNĚ NÁLEŽEJÍCÍ
 K VYKONÁVÁNÍ TRIA MUNERA
 29. ČERVNA 2010 

Kongregace pro Klérus

Ctihodní bratři v biskupské službě!

Po skončení Roku kněží Kongregace pro klérus s velkou vděčnos-
tí předkládá prostřednictvím biskupů celému Božímu lidu, a zvláště 
kněžím, plod plenárního zasedání, které se konalo ve Vatikánu od 
16. do 18. března 2009 na téma „Misijní identita kněze v církvi jako 
dimenze vnitřně náležející k vykonávání tria munera“.

V linii příspěvků předložených v minulých letech, jako bylo „Di-
rektář pro službu a život kněží“ (1994) nebo „Směrnice pro službu 
a život trvalých jáhnů“ (1998); jako byl okružní list „Kněz – učitel Slo-
va, služebník svátostí a vůdce společenství na prahu třetího křesťan-
ského tisíciletí“ (1999) nebo instrukce „Kněz, pastýř a vůdce farního 
společenství“ (2002) má tento okružní list v úmyslu znovu obrátit 
pozornost na důležitost misijní dimenze a na její konstitutivní vztah 
k samotné identitě svěceného služebníka.

Každý kněz má totiž účast na životě samotného Pána Ježíše, koná 
v jeho Osobě a v důsledku toho je podstatným nástrojem při Ježíšově 
poslání Otcova vyslance, aby uváděl všechny lidi do poznání Prav-
dy. Být pastýřem vyžaduje, aby se misijní nasazení žilo jako osobní 
a hluboká touha po šíření Božího království a aby se sdělovalo při 
trvalém úsilí o evangelní svědectví, což je základní prvek každého 
autentického apoštolátu.

Život každého kněze a z něj vyplývající poslání, jímž on žije po-
slání samotné církve, svěřujeme pod ochranu Blahoslavené Panny 
Marie, Královny apoštolů. Nechť každý věrným vykonáváním svého 
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munus docendi, pozorným a oddaným plněním munus sanctifican-
di a spolehlivým prováděním munus regendi skutečně zpřítomňuje 
Krista, jediného Nejvyššího kněze a Pastýře našich duší. 

kard. cláudIo HuMMes

emeritní arcibiskup ze São Paulo
prefekt

X MauRo PIacenza

titulární arcibiskup z Vittoriana
sekretář
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promluva svatého otce BenediKta XVI. k účastníkům 
plenárního zasedání kongregace pro klérus

Konzistorní sál

pondělí 16. března 2009
 

Páni kardinálové,
ctihodní bratři v biskupské a kněžské službě!

 
Jsem rád, že vás mohu přijmout na této zvláštní audienci v předvečer 
cesty do Afriky, kam odjíždím, abych odevzdal Instrumentum laboris 
pro Druhou zvláštní synodu o Africe, která se bude konat zde v Římě 
letos v říjnu. Děkuji prefektovi kongregace panu kardinálovi Cláudio-
vi Hummesovi za laskavá slova, jimiž vyjádřil pocity všech účast-
níků. Spolu s ním zdravím i vás všechny, představené, pracovníky 
i členy Kongregace, v duchu vděčnosti za veškerou vaši práci, kterou 
vykonáváte ve službě pro tuto tak důležitou oblast v životě církve.

Téma, které jste si zvolili pro toto plenární zasedání – „Misijní 
identita kněze v církvi jako dimenze vnitřně náležející k vykonávání 
tria munera“ –, podnítí některé úvahy pro práci v těchto dnech a jistě 
přinese hojné plody. Jestliže celá církev má misijní charakter a jestliže 
každý křesťan v síle křtu a biřmování quasi ex officio1 dostává mandát 
k veřejnému hlásání víry, pak se služebné kněžství i z tohoto pohledu 
odlišuje ontologicky, a nikoli jen svým stupněm od křestního kněž-
ství, zvaného též všeobecné kněžství. Je totiž pro něj konstitutivní 
apoštolský mandát „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium vše-
mu tvorstvu“ (Mk 16, 15). Jak víme, tento mandát není jen obyčejným 
úkolem, který je svěřený spolupracovníkům. Jeho kořeny jsou hlubší 
a je třeba je hledat mnohem dále.

Misijní dimenze kněze se rodí z jeho svátostného připodobnění 
Kristu Hlavě; to s sebou nese jako důsledek srdečné a naprosté při-
lnutí k tomu, co církevní tradice nazvala apostolica vivendi forma. Ta 

1 Srov. KKC, 1305.
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spočívá v účasti na „novém životě“, duchovně zaměřeném, a v „no-
vém životním stylu“, který přinesl Pán Ježíš a apoštolové si ho vzali 
za svůj. Vkládáním biskupových rukou a světící modlitbou církve se 
kandidáti stávají novými lidmi, stávají se „presbytery“. V tomto světle 
se ukazuje jasně, že tria munera jsou nejprve darem a teprve násled-
ně úřadem, nejprve účastí na životě, a tím i potestas. Velká církevní 
tradice zajisté správně rozvázala pouto mezi účinností svátosti a kon-
krétní životní situací jednotlivého kněze, čímž se patřičně zajišťují 
oprávněná očekávání věřících. Avšak toto správné doktrinální upřes-
nění nic neubírá na potřebné, a dokonce nezbytné tendenci k morální 
dokonalosti, která má přebývat v každém autenticky kněžském srdci.

Právě kvůli podpoře tohoto směřování kněží k duchovní dokona-
losti, na níž především závisí účinnost jejich služby, jsem se rozhodl 
vyhlásit mimořádný „Rok kněží“, který bude trvat od 19. června le-
tošního roku do 11. června 2010. Připadne na rok 150. výročí smr-
ti svatého faráře arského Jana Maria Vianneye, který je skutečným 
příkladem pastýře ve službě Kristova stádce. Vaše kongregace po 
dohodě s ordináři diecézí a s představenými řeholních institutů bude 
mít na starosti organizaci a koordinaci různých duchovních a pasto-
račních iniciativ, které se ukáží jako užitečné pro to, aby stále více 
dávaly poznat důležitost úlohy a poslání kněze v současné církvi 
a společnosti.

Jak ukazuje téma plenárního zasedání, poslání kněze se vykonává 
„v církvi“. Dimenze církevní, dimenze společenství, dimenze hierar-
chická a doktrinální je absolutně nezbytná pro každou autentickou 
misi a jen ona zaručuje její duchovní účinnost. Čtyři zmíněné aspekty 
je třeba stále chápat v jejich vzájemné spojitosti: poslání je „církevní“, 
protože nikdo nehlásá a nepřináší sám sebe, ale každý kněz si musí 
být dobře vědom toho, že svým lidstvím a skrze ně přináší někoho 
Jiného, přináší do světa samotného Boha. Bůh je jediným bohatstvím, 
které si lidé v konečném důsledku přejí u kněze nacházet. Poslání má 
„dimenzi společenství“, protože se rozvíjí v jednotě a ve společenství, 
které jen druhotně má také aspekty projevující se jako viditelné ve 
společnosti. Ty na druhé straně se v zásadě odvozují z Boží niternosti, 
na níž má být kněz odborníkem, aby s pokorou a důvěrou mohl vést 
jemu svěřené duše k samému setkání s Pánem. A konečně dimenze 
„hierarchická“ a „doktrinální“ vedou ke zdůraznění důležitosti cír-
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kevní disciplíny (tento termín je odvozen od slova „discepolo“ – lat. 
„discipulus“ – žák) a počáteční i permanentní doktrinální, a nikoli 
pouze teologické formace.

Vědomí radikálních společenských změn v posledních desetiletích 
musí v církvi uvést do chodu ty nejlepší síly, aby se staraly o formaci 
kandidátů kněžské služby. Zvláště to musí stimulovat trvalou snahu 
pastýřů o jejich první spolupracovníky jednak rozvíjením skutečně 
otcovsky lidských vztahů, jednak péčí o jejich permanentní formaci, 
především z hlediska doktrinálního. Misie má své kořeny především 
v dobré formaci rozvíjené ve spojení s nepřetržitou církevní tradicí 
bez přerušení a bez pokušení diskontinuity. V tomto smyslu je důleži-
té prosazovat u kněží především z mladých generací správné přijímání 
textů II. vatikánského koncilu interpretovaných ve světle celého dok-
trinálního vlastnictví církve. V oblasti kultury a charity, které byly od 
vždycky v centru církevní mise, se ukazuje jako naléhavě potřebné 
znovu získat vědomí, jež vede kněze, aby byli přítomní, identifikova-
telní a rozpoznatelní jak díky svému úsudku ve věcech víry, tak i díky 
své osobní ctnosti, ale i pro svůj oděv.

Jako církev a jako kněží hlásáme Ježíše z Nazareta, Pána a Krista, 
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, nejvyššího Pána času i dějin, s ra-
dostnou jistotou, že tato pravda se kryje s nejhlubšími očekáváními 
lidského srdce. V tajemství vtělení Slova a ve skutečnosti, že Bůh 
se stal člověkem jako my, spočívá jak obsah, tak i metoda křesťan-
ského hlásání. Zde má misie svou hlavní hnací sílu – v Ježíši Kristu. 
Kristovo ústřední místo s sebou přináší správné ocenění služebného 
kněžství, bez něhož by nebyla ani eucharistie, a tím spíše ani samot-
ná církev se svým posláním. V tomto smyslu je třeba dávat pozor, 
aby „nové struktury“ a pastorační organizace nebyly projektovány na 
dobu, kdy bude třeba „se obejít“ bez vysvěcených služebníků, a aby 
se přitom nevycházelo z chybné interpretace jinak správného prosa-
zování laiků. V takovém případě by se totiž kladly základy pro další 
oslabení služebného kněžství a eventuelní domnělá „řešení“ by byla 
dramaticky zajedno s reálnými příčinami současné problematičnosti 
spojené s kněžskou službou. 
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Jsem si jist, že pod ochranou Mater Ecclesiae bude v následujících 
dnech práce vašeho plenárního zasedání vycházet z těchto krátkých 
podnětů, které si dovoluji předložit k pozornosti pánů kardinálů, ar-
cibiskupů a biskupů. Vyprošuji vám všem hojnost nebeských darů 
a jako jejich závdavek s láskou uděluji vám i osobám vám drahým 
zvláštní apoštolské požehnání.
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Kongregace pro Klérus

misijní identita kněze v církvi jako dimenze vnitřně 
náležející k vykonávání tria munera

Okružní list

Úvod

Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est.

„Putující církev je svou podstatou misionářská, protože odvozu-
je svůj původ z poslání Syna a z poslání Ducha Svatého podle plánu  
Boha Otce.“1

V linii nepřetržité církevní tradice se II. vatikánský koncil nebý-
vale explicitně vyjadřuje o misionářské povaze církve jako k ní nutně 
náležející. Církev neexistuje sama od sebe a pro sebe; odvozuje svůj 
původ z poslání Syna a Ducha. Církev je ze své podstaty povolána, 
aby vycházela ze sebe, šla směrem ke světu a aby byla znamením 
Emanuela, Slova, které se stalo tělem, Boha s námi.

Misijní povaha je z hlediska teologického obsažena v každém zna-
ku církve a zvláště ji ukazuje její katolicita a její apoštolský charakter. 
Jak jinak bychom měli věrně uskutečňovat úlohu být apoštoly, věrný-
mi svědky Pána, hlasateli Slova a pokornými a spolehlivými správci 
milosti, když ne skrze misii chápanou jako skutečný a pravý faktor, 
konstitutivní pro bytí církve?

Kromě toho církev přijala svou misi od Ježíše Krista s darem Du-
cha Svatého. Ona je jen jedna a je svěřena všem členům Božího lidu, 
kteří se skrze svátosti iniciace stali účastnými na Kristově kněžství 
s cílem přinášet Bohu duchovní oběť a svědčit o Kristu před lidmi. 
Toto poslání se vztahuje na všechny lidi, všechny kultury, všechna 
místa a všechny časy. Jedinému poslání odpovídá jediné kněžství – 

1 AG 2; srov. také 5–6 e 9–10; LG 8, 13, 17, 23; ChD 6.
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Kristovo, na němž mají účast všichni členové Božího lidu, i když způ-
sobem, který je rozdílný nikoli pouze ve svém stupni.

Kněží, jakožto nejcennější spolupracovníci biskupů, nástupců 
apoštolů, nepochybně v takové misi sehrávají hlavní a naprosto neza-
stupitelnou úlohu, kterou jim svěřila Boží Prozřetelnost.

1. Vědomí církve o potřebě obnoveného misijního úsilí

Misijní charakter, který k církvi nutně náleží, se dynamicky zakládá 
na samotných trojičních posláních. Církev je svou povahou povolána 
k tomu, aby hlásala osobu Ježíše Krista zemřelého a zmrtvýchvstalé-
ho a aby se obracela k celému lidstvu podle mandátu, který dostala od 
samotného Pána: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu 
tvorstvu“ (Mk 16, 15); „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ 
(Jan 20, 21). I v povolání svatého Pavla existuje poslání: „Jdi (odtud), 
neboť já tě chci poslat daleko mezi pohany“ (Sk 22, 21).

Aby církev mohla uskutečňovat toto poslání, dostává Ducha Svaté-
ho, kterého o letnicích sesílá Otec i Syn. Duch, jenž sestoupil na apo-
štoly, je Ježíšův Duch; znovu provádí Ježíšovy úkony, vede k hlásání 
Ježíšova slova (srov. Sk 4, 30), vede k opakování Ježíšovy modlitby 
(srov. Sk 7, 59 a násl.; Lk 23, 34.46), v lámání chleba zvěčňuje Je-
žíšův dík a jeho oběť a udržuje jednotu mezi bratry (srov. Sk 2, 42; 4, 
32). Duch Svatý potvrzuje a ukazuje společenství učedníků jako nové 
stvoření a jako společenství eschatologické spásy a vysílá je na misii: 
„Budete mými svědky … až na konec země“ (Sk 1, 8). Duch Svatý 
podněcuje rodící se církev k misii v celém světě a tak ukazuje, že je 
vylit „na všechny lidi“ (srov. Sk 2, 17).

Dnes, v nových podmínkách, za přítomnosti církve působící v ce-
losvětovém panoramatu, se znovu ukazuje naléhavost misie, a to ne-
jen ad gentes, ale i v samotném, již konstituovaném stádci církve.

V posledních desetiletích Petrův učitelský úřad s odhodlaností a ve 
stále silnějších a rozhodnějších tónech vyslovoval naléhavou potřebu 
obnoveného misijního úsilí. Stačí připomenout Evangelii nuntiandi  
Pavla VI. nebo Redemptoris missio a Novo millennio ineunte  Jana 
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Pavla II.2 i početné příspěvky Benedikta XVI.3

Nemenší starost má papež Benedikt XVI. o misii ad gentes, jak 
dokazuje jeho stálé podněcování. I dnes je třeba stále více vyzdviho-
vat a povzbuzovat přítomnost mnoha misionářů poslaných ad gentes. 
Je zřejmé, že jich není dost. Kromě toho se rýsuje nový jev: afričtí 
a asijští misionáři, kteří pomáhají církvi, např. v Evropě. 

Je rovněž třeba se radovat a děkovat Bohu za mnohá nová hnutí 
a církevní společenství, jež konají misii, buď ve svém regionu mezi 
katolíky, kteří z různých důvodů nežijí jako příslušníci církevního 
společenství, nebo misii ad gentes.

2. Teologicko-duchovní aspekty misijního poslání kněží

O misijním aspektu teologie a spirituality kněze nemůžeme uvažovat, 
aniž bychom výslovně zmínili jeho vztah ke Kristovu tajemství. Jak 
již bylo zdůrazněno v čl. 1, církev nachází svůj základ v poslání Kris-

2 Srov. en 2; 4–5; 14; RM 1; nMI 1, 40, 58.
3  Když Benedikt XVI. v průběhu Světového dne mládeže (2005) hovořil 

k německým biskupům, řekl: „Víme, že pokračuje sekularismus a odkřes-
ťanšťování, že roste relativismus a že vliv katolické etiky a morálky se stá-
le zmenšuje. Nemálo lidí odchází z církve a pokud tam zůstávají, přijímají 
pouze část katolického učení a z křesťanství si vybírají jen některé aspekty. 
Starost vzbuzuje náboženská situace na východě země, kde, jak víme, většina 
obyvatelstva není pokřtěna a nemá žádný kontakt s církví a často Krista ani 
církev nezná. Vy sami, drazí spolubratři, jste prohlásili …: ‚Stali jsme se 
misijní zemí.‘ … Musíme vážně přemýšlet o způsobu, jak můžeme uskuteč-
ňovat opravdovou evangelizaci. Lidé neznají Boha, neznají Krista. Existuje 
nové pohanství a nestačí, že se snažíme zachovat existující stádce, i když i to 
je velmi důležité; vnucuje se vážná otázka: Co je skutečně život? Myslím, 
že všichni spolu musíme hledat a nacházet nové způsoby, jak přinášet evan-
gelium do dnešního světa, jak znova hlásat Krista a posilovat víru (Projev 
v Piově sále semináře v Kolíně, 21. srpna 2005). Na začátku svého pontifi-
kátu zdůraznil Benedikt XVI. římskému kléru důležitost městských misií, 
které již probíhají (srov. Projev k římskému kléru [13. května 2005]). Při cestě 
do Brazílie v květnu 2007 při zahájení V. generální konference episkopátu 
Latinské Ameriky a Karibské oblasti na téma „Učedníci a misionáři Ježíše  
Krista – aby naše národy měly život v něm“ papež povzbudil brazilské bis-
kupy ke skutečné „misii“ určené těm, které jsme sice pokřtili, ale z různých 
historických důvodů se jim nedostalo dostatečné evangelizace (srov. Projev 
k brazilským biskupům v ‚Catedral da Sé‘ v Sao Paolo [11. května 2007]).
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ta a Ducha Svatého; každá „misie“ a misijní dimenze samotné círk-
ve, která vnitřně přísluší její přirozenosti, se tak zakládá na účasti na 
Božím poslání. Jiné jméno Pána Ježíše je „vyslaný Otcem“. Všechny 
novozákonní spisy to s větší či menší intenzitou dosvědčují.

V Lukášově evangeliu Ježíš sám sebe představuje jako toho, kdo je 
posvěcen pomazáním Ducha a byl poslán, aby přinesl chudým radost-
nou zvěst (srov. Lk 4, 18; Iz 61, 1–2). Ve třech synoptických evangeliích 
Ježíš sám sebe ztotožňuje s milovaným synem, kterého v podobenství 
o proradných vinařích pán vinice posílá jako posledního po služebnících 
(srov. Mk 12, 1–12; Mt 21, 33–46; Lk 20, 9–19); jindy zase hovoří o tom, 
že On sám je v situaci vyslaného (srov. Mt 15, 24). I u Pavla se objevuje 
myšlenka Kristova vyslání ze strany Boha Otce (srov. Gal 4, 4; Řím 8, 3).

Avšak myšlenka Ježíšova Božího „poslání“ se objevuje především 
v janovských textech.4 Být „vyslaným od Otce“ zajisté patří k Ježí-
šově identitě. On je ten, jehož Otec posvětil a poslal do světa, a tato 
skutečnost je výrazem jeho neopakovatelného Božího synovství (srov. 
Jan 10, 36–38). Ježíš dovedl do konce spásonosné dílo vždy jako Ot-
cův vyslaný a jako ten, který završuje díla toho, kdo jej poslal, a v po-
slušnosti k jeho vůli. Pouze konáním této vůle Ježíš uplatnil svou 
službu kněze, proroka a krále. Jen jakožto vyslaný od Otce On sám 
zároveň vysílá své učedníky. Ve všech svých různých aspektech má 
jeho mise základ v poslání Syna do světa a v poslání Ducha Svatého.5

Ježíš je poslaný a také On sám posílá (srov. Jan 17, 18). „Misijní 
poslání“ je v první řadě dimenzí Ježíšova života a tajemství, a proto 
tomu tak je i u církve a u každého jednotlivého křesťana, podle poža-
davků jeho osobního povolání. Vidíme, jak On vykonával svou spa-
sitelskou službu pro dobro lidí ve třech niterně spojených dimenzích: 
vyučovat, posvěcovat a vést, anebo řečeno jinak, termíny více biblic-
kými: jako prorok a zvěstovatel Otce, jako kněz, Pán, král a pastýř.

I když Ježíš při svém hlásání Království a ve své funkci Otcova 
zvěstovatele se cítil být poslán zvláště k lidu Izraele (srov. Mt 15, 24; 
10, 5), v jeho životě nechybějí ani různé epizody, v nichž se ukazuje 
univerzální horizont jeho poselství; Ježíš nevylučuje ze spásy pohany, 

4  Mezi texty o poslání nacházíme Jan 3, 14; 4, 34; 5, 23–24.30.37; 6, 39.44.57; 
7, 16.18.28; 8, 18.26.29.42; 9, 4; 11, 42; 14, 24; 17, 3.18; 1 Jan 4, 9.14.

5 Srov. KKC, 690.
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chválí víru některých z nich, například setníka, a ohlašuje, že pohani 
ze všech končin světa přijdou, aby stolovali s izraelskými patriarchy 
(srov. Mt 8, 10–12; Lk 7, 9); rovněž říká kananejské ženě: „Ženo, jak 
veliká je tvá víra. Ať se ti stane, jak si přeješ“ (Mt 15, 28; srov. Mk 7, 
29). V návaznosti na své vlastní poslání posílá Ježíš zmrtvýchvstalý 
své učedníky, aby hlásali evangelium všem národům, a svěřuje jim 
univerzální poslání (srov. Jan 20, 21–22; Mt 28, 19–20; Mk 16, 15; Sk 
1, 8). Křesťanské zjevení je určeno všem lidem bez rozdílu.

Zjevení Boha Otce, které Ježíš přináší, se zakládá na jeho neo-
pakovatelném spojení s Otcem a na jeho synovském vědomí; jedině 
toto je východiskem pro vykonávání jeho funkce zvěstovatele (srov. 
Mt 11, 12–27; Lk 10, 21–22; Jan 1, 18; 14, 6–9; 17, 3.4.6.). Konečným 
cílem veškerého Ježíšova učení je, aby dal poznat Otce se vším, co 
toto poznání zahrnuje. Jeho poslání zvěstovatele je natolik zakořeně-
no v tajemství jeho osoby, že ve zvěstování Otce bude pokračovat i ve 
věčném životě: „Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby 
láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich“ (Jan 
17, 26; srov. 17, 24). Zkušenost Božího otcovství má vést učedníky 
k lásce ke všem, v níž má spočívat jejich „dokonalost“ (srov. Mt 5, 
45–48; Lk 6, 35–36).

Ježíšův kněžský úřad nelze pochopit bez jeho univerzální perspek-
tivy. Vycházíme-li z novozákonních textů, je jasné, že Ježíš si je vědom 
svého poslání, které ho vede k darování života za všechny lidi (srov. Mk 
10, 45; Mt 20, 28). Ježíš, který nezhřešil, se staví na místo lidí hříšníků 
a místo nich se dává Otci. Stejné vědomí a stejný postoj ukazují i slova 
ustanovení eucharistie; v oběti Nové smlouvy dává Ježíš svůj život ve 
prospěch lidí: „To je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za 
všechny“ (Mk 14, 24; srov. Mt 26, 28; Lk 22, 20; 1 Kor 11, 24–25).

Kristovým kněžstvím se hlouběji zabývá list Židům, kde se zdů-
razňuje, že On je věčným knězem, že má kněžství, které nezanikne 
(srov. Žid 7, 24) a že je dokonalým knězem (srov. Žid 7, 28). V porov-
nání s dřívějším množstvím kněží a obětí obětoval Kristus sám sebe 
dokonalou obětí jednou provždycky (srov. Žid 7, 27; 9, 12.28; 10, 10; 
1 Petr 3, 18). Jedinečnost jeho osoby a jeho oběti uděluje i Kristovu 
kněžství jedinečný a univerzální charakter; celá jeho osoba je ve sku-
tečnosti vykupitelskou obětí, která má hodnotu pro věčnost, nese zna-
mení toho, co nepomíjí a je nepřekonatelná. Kristus, nejvyšší a věčný 
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kněz, i teď jako oslavený se nadále za nás přimlouvá u Otce (srov. Jan 
14, 16; Řím 8, 32; Žid 7, 25; 9, 24, 10, 12; 1 Jan 2, 1).

Ježíš poslaný od Otce se v Novém zákoně projevuje také jako Pán 
(srov. Sk 2, 36). Kristovu svrchovanost umožňuje křesťanům poznat 
událost zmrtvýchvstání. V prvních vyznáních víry se tento titul jeví 
jako základní ve vztahu ke zmrtvýchvstání (srov. Řím 10, 9). Odkaz 
na Boha Otce nechybí ani v mnohých textech, které nám hovoří o Je-
žíši jako o Pánu (srov. Flp 2, 11). Na druhé straně Ježíš, který ohla-
šoval Boží království jako specificky spojené se svou osobou, je král, 
jak On sám ukazuje v Janově evangeliu (srov. Jan 18, 33–37). Na konci 
časů „odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech 
mocných knížat, mocností a sil“ (1 Kor 15, 24).

Kristovo panství má samozřejmě málo společného s vládou velkých 
tohoto světa (srov. Lk 22, 25–27; Mt 20, 25–27; Mk 10, 42 .45), proto-
že, jak On sám ukazuje, jeho království není z tohoto světa (srov. Jan 
18, 36). Kristovo panství je tedy panstvím dobrého pastýře, který zná 
všechny své ovce, nabízí za ně svůj život a všechny je chce shromáždit 
do jednoho stádce (srov. Jan 10, 14–16). I podobenství o ztracené ovci 
nepřímo hovoří o Ježíšovi jako o dobrém pastýři (srov. Mt 18, 12–14; 
Lk 15, 4–7). Kromě toho je Ježíš „nejvyšší pastýř“ (1 Petr 5, 4).

V Ježíšovi se uskutečňuje výsostným způsobem to, co starozákon-
ní tradice říkala o Bohu jako pastýři izraelského lidu: „Na dobré pas-
tvině je budu pást a na nejvyšších horách Izraele budou mít pastviště. 
… Své ovce budu pást já a já jim dám odpočinek, výrok Pána Hospo-
dina. Vyhledám ztracenou, přivedu zpět zbloudilou, obvážu poraně-
nou, posílím nemocnou. Nad tučnou a zdravou budu bdít. Budu je pást 
ve spravedlnosti. (Ez 34, 14–16). A dále: „Vzbudím jim a postavím do 
čela pastýře, který je bude pást, svého služebníka Davida: on je bude 
pást a bude jejich pastýřem. Já Hospodin pro ně budu Bůh“ (Ez 34, 
23–24; srov. Jer 23, 1–4; Zach 11, 15–17; Žl 23, 1–6).6

Tradiční úvaha o tria munera, jež utvářejí posvátný úřad kněží, 
má smysl jen tehdy, když vycházíme z Krista. Nesmíme zapomínat, 
že Ježíš se považuje za přítomného v těch, které posílá: „Kdo přijí-
má toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však přijímá mne, při-
jímá toho, který mě poslal“ (Jan 13, 20; srov. také Mt 10, 40; Lk 10, 

6 Srov. Pdv 22.
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16). Existuje řetěz „poslání“, který nachází svůj počátek v samotném 
tajemství trojjediného Boha, jenž chce, aby všichni lidé měli účast 
na jeho životě. Trinitární, kristologické7 a ekleziologické zakořenění 
kněžského úřadu je základem pro misijní identitu. Boží chtění, aby 
spása byla univerzální, i jedinečnost a potřeba Kristova prostřednictví 
(srov. 1 Tim 2, 4–7; 4, 10) neumožňují, abychom dílu evangelizace 
a posvěcování církve stanovovali hranice. Celá ekonomie spásy má 
svůj původ v Otcovu záměru sjednotit všechno v Kristu (srov. Ef 1, 
3–10) a v uskutečnění tohoto záměru, jež bude završen konečným Pá-
novým příchodem ve slávě. 

II. vatikánský koncil jasně poukazuje na vykonávání Kristových 
tria munera kněžími jako spolupracovníky řádu biskupů: „Podle 
stupně služby se podílejí na úkolu jediného prostředníka Krista (srov. 
1 Tim 2, 5) a hlásají všem Boží slovo. Svůj posvátný úřad však vyko-
návají zejména v eucharistické bohoslužbě neboli shromáždění, kde 
zastupují Krista, hlásají jeho tajemství a spojují prosby věřících s obě-
tí jejich hlavy. V mešní oběti zpřítomňují a přivlastňují až do přícho-
du Páně (srov. 1 Kor 11, 26) jedinou oběť Nového zákona, totiž oběť 
Krista obětujícího sebe sama jednou provždy Otci jako neposkvrněný 
obětní dar (srov. Žid 9, 11.28). … Úřad Krista pastýře a hlavy vyko-
návají v mezích své moci, a tak shromažďují Boží rodinu jako bratr-
ské společenství, oživované jedním duchem a skrze Krista v Duchu ji 
vedou k Bohu Otci. Jemu se klanějí uprostřed svého stádce v duchu 
a v pravdě (srov. Jan 4, 24).“8

V síle svátosti svěcení, která uděluje duchovní nesmazatelný cha-
rakter,9 jsou kněží zasvěceni, to znamená odděleni „od světa“ a ode-
vzdáni „živému Bohu“, vzati „jako jeho vlastnictví, aby, vycházejíce 
z něho, mohli rozvíjet kněžskou službu pro svět“, aby kázali evan-
gelium, byli pastýři věřících a slavili Boží kult jako skuteční kněží 
Nového zákona (srov. Žid 5, 1).10

Svatý otec Benedikt XVI. prohlásil ve své promluvě k účastníkům 

7  Srov. tamtéž, č. 12: „Vztah ke Kristu je absolutně nutným klíčem pro po-
chopení všech aspektů skutečnosti kněžství.“

8 lg 28.
9 Srov. KKC, 1582.
10  Srov. BenedIkt XVI. Homilie při missa chrismatis (9. dubna 2009); Pdv 

12, 16.
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plenárního zasedání Kongregace pro klérus: misionářská dimenze 
kněze se „rodí z jeho svátostného připodobnění Kristu-Hlavě a jako 
důsledek s sebou nese niterné a naprosté přilnutí k tomu, co církev-
ní tradice označila jako apostolica vivendi forma (apoštolský způsob 
života). Ten spočívá v účasti na ‚novém životě‘, pojatém duchovně, 
v účasti na ‚novém životním stylu‘, který započal Pán Ježíš a který si 
osvojili apoštolové. Vkládáním biskupových rukou a světící modlit-
bou církve se kandidáti stávají novými lidmi, stávají se ‚presbytery‘. 
V tomto světle se jasně ukazuje, že tria munera jsou nejprve darem 
a teprve následně úřadem, nejprve účastí na životě, a tím i potestas.“11

Presbyterorum ordinis, dekret o službě a živote kněží, ilustruje 
tuto pravdu, když hovoří o kněžích jako služebnících Božího slova, 
služebnících posvěcování skrze svátosti a eucharistii a vůdcích a vy-
chovatelích Božího lidu. I když misijní identita kněze není v těchto 
textech výslovně příliš rozvíjena, je v nich jasně přítomná. Zřetelně 
se zdůrazňuje povinnost hlásat všem Boží evangelium a tak se řídit 
mandátem od Pána; vysloveně jsou zmiňováni nevěřící a připomíná 
se víra a svátosti prostřednictvím hlásání evangelního poselství. Kněz 
je „poslaný“, který se účastní na misi Krista poslaného Otcem a je za-
angažován do misijní dynamiky, bez níž nemůže doopravdy žít svou 
identitu.12

Také v apoštolské exhortaci Pastores dabo vobis se říká, že kněz, 
i když je začleněn do místní církve, působením svého svěcení dostává 
duchovní dar, který ho připravuje na univerzální poslání až do končin 
země, protože „každá kněžská služba je účastí na světovém poslání, 
které Kristus svěřil apoštolům.“13 Duchovní život kněze má proto být 
charakterizován misijním nasazením a dynamikou; v linii II. vatikán-

11  BenedIkt XVI. Promluva k účastníkům plenárního zasedání Kongrega-
ce pro klérus (16. března 2009), srov. Dokument Kongregace pro klérus 
o pravomoci laicizovat duchovní z 18. dubna 2009 (ACTA ČBK 4 /2009/, 
s. 115). Křest zajisté vytváří ze všech věřících „nové lidi“. Svátost svěcení 
na jedné straně specifikuje a aktualizuje to, co kněží mají společné se vše-
mi pokřtěnými, na druhé straně ukazuje, jakou vlastní podstatu má svá-
tostné kněžství – totiž to, že je úplně vztaženo ke Kristu, hlavě a pastýři 
církve, že slouží novému stvoření, které vychází z křestní koupele. Vobis 
enim sum episcopus — říká Augustin — vobiscum sum christianus.

12 Srov. Po 4–6; Pdv 26.
13 Tamtéž, č. 32.
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ského koncilu se stanovuje, že kněží mají formovat společenství, které 
jim bylo svěřeno, aby z něho vytvářeli společenství autenticky misij-
ní.14 Funkce pastýře vyžaduje, aby se misijní nasazení žilo a sdělova-
lo, protože celá církev je především misijní. Z této dimenze církve se 
rozhodujícím způsobem odvozuje misijní identita kněze.

Když se hovoří o misii, je třeba nutně mít na paměti, že poslaný – 
v tomto případě kněz – se nachází ve vztahu jak s tím, kdo ho vysílá, 
tak i s těmi, k nimž je vyslán. Když zkoumáme jeho vztah s Kristem, 
prvním, kterého Otec poslal, je třeba zdůraznit, že podle textů Nové-
ho zákona je to Kristus sám, kdo posílá a prostřednictvím daru Ducha 
vylitého při svátostném svěcení ustanovuje služebníky své církve; ne-
lze je považovat jednoduše za zvolené nebo za delegáty společenství 
a kněžského lidu. Poslání přichází od Krista; kněží církve jsou nástro-
je žijící z Krista jediného prostředníka.15 „Kněz nalézá plnou pravdu 
o své identitě v tom, že je veden Kristem a podílí se zvláštním způ-
sobem na neustálém poslání Krista, jediného velekněze nové a věčné 
smlouvy. Kněz je živým a průzračným obrazem Krista-kněze.“16

Vyjdeme-li z této kristologické souvztažnosti, misijní dimenze 
v životě kněze se ukazuje jasně. Ježíš zemřel a vstal z mrtvých za 
všechny lidi a chce je shromáždit do jednoho stádce. On musel zemřít, 
aby shromáždil všechny Boží děti, které byly rozptýleny (srov. Jan 11, 
52). Jestliže v Adamovi všichni umírají, v Kristu se všichni navracejí 
k životu (srov. 1 Kor 15, 20–22) a v něm Bůh se sebou usmiřuje svět 
(srov. 2 Kor 5, 19). On přikazuje apoštolům, aby kázali evangelium 
všem národům. Celý Nový zákon je proniknut myšlenkou univerza-
lity Kristovy spasitelské činnosti a jeho jediného zprostředkování. 
Kněz utvářený Kristem prorokem, knězem a králem nemůže nemít 
srdce otevřené pro všechny lidi a konkrétně především pro ty, kteří 
Ježíše neznají a ještě se jim nedostalo světla jeho radostné zvěsti.

Pokud jde o lidi, jimž má církev hlásat evangelium17 a k nimž je 
v důsledku toho posílán kněz, je třeba ozřejmit, že II. vatikánský 

14 Srov. tamtéž, č. 26; RM 67. 
15  Srov. vanHoye, A. Prétres anciens, prétre nouveau selon le Nouveau Tes-

tament, Paris 1980, s. 346.
16 Pdv 12.
17 AG 1.



93

koncil opakovaně hovořil o jednotě lidské rodiny založené na tom, že 
všichni byli stvořeni k Božímu obrazu a podobnosti, a na společném 
osudu s Kristem: „Všechny národy tvoří přece jedno společenství, 
mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém 
povrchu země. Mají také jeden a poslední cíl, Boha. Jeho prozřetel-
nost, projevy jeho dobroty a spasitelné úmysly se vztahují na všechny 
lidi.“18 Tato jednota je povolána k dosažení svého vrcholu, až všechno 
bude sjednoceno v Kristu (srov. Ef 1, 10).19

Ke konečnému sjednocení všeho v Kristu, jež představuje spásu 
lidí, se obrací celá pastýřská činnost církve. Protože všichni lidé jsou 
povoláni k jednotě v Kristu, ze starostlivé péče kněze, který je Kristu 
připodobněn, nemůže být nikdo vylučován. Byť i nevědomě (srov. Sk 
17, 23–28), všichni očekávají spásu, která může přijít jen od Krista; 
tu spásu, která je včleněna do trojičního tajemství a do účasti na jeho 
Božím synovství. Mezi lidmi, kteří mají stejný původ a sdílejí stej-
ný osud a jediné povolání v Kristu, nelze činit diskriminující rozdíly. 
Stanovit hranice „pastorační lásce“ kněze by bylo v naprostém proti-
kladu k jeho povolání vyznačujícím se specifickým připodobněním ke 
Kristu, Hlavě a Pastýři církve a všech lidí.

Tria munera vykonávaná kněžími v jejich službě nelze chápat bez 
jejich podstatného vztahu k osobě Krista a k daru Ducha. Darem Du-
cha, který kněz dostává při svěcení, je připodobňován ke Kristu. Tak 
jako tria munera se jeví u Krista mezi sebou naprosto propojená, ni-
kterak je nelze oddělovat a všechna tři dostávají světlo ze synovské 
identity Ježíše, poslaného Otcem, stejně tak nelze oddělovat vykoná-
vání těchto třech funkcí ani u kněží.20

18 NAe 1; GS 24 a 29.
19 GS 45.
20  Jan Pavel II. Posynodální apoštolská exhortace o biskupu, služebníku 

evangelia Ježíše Krista, pro naději světa Pastores gregis (16. října 2003), 
č. 9: „Jedná se o funkce mezi sebou vnitřně spojené, které se navzájem 
vysvětlují, podmiňují a objasňují. Právě proto, když biskup vyučuje, záro-
veň posvěcuje a vede Boží lid; zatímco posvěcuje, zároveň vyučuje i vede; 
když vede, vyučuje a posvěcuje. Svatý Augustin definuje biskupskou služ-
bu ve své celistvosti jako amoris officium.“ To, co je zde řečeno o bisku-
pech, lze aplikovat s patřičným rozlišením i na kněze.
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Kněz se nachází ve vztahu s Kristovou osobou, a nikoli jen s jeho 
funkcemi, které pramení a přijímají svůj pravý smysl ze samotné Pá-
novy osoby. To znamená, že kněz nachází specifikum svého života 
a svého povolání tím, že žije své osobní připodobnění ke Kristu; vždy 
je alter Christus. S vědomím toho, že kněz je posílán Kristem, tak 
jako On je poslán Otcem pro salus animarum, má zakoušet univerzál-
ní, a tedy misijní dimenzi své nejhlubší identity.

3. Obnovená misijní praxe kněží

Misijní naléhavost současné doby si vyžaduje obnovu pastorač-
ní praxe. Nová kulturní a náboženská situace ve světě s veškerou 
svou růzností v jednotlivých geografických oblastech a různých  
sociálně-kulturních prostředích ukazuje potřebu otevření nových cest 
misijní praxe. V citovaném projevu k německým biskupům Benedikt 
XVI. řekl: „Všichni společně se musíme snažit o nalézání nových způ-
sobů, jak přinášet evangelium současnému světu.“21

Pokud jde o účast kněží na takové misii, připomínáme, že samotná 
identita kněží jako celku i jako jednotlivců má misijní podstatu a že 
církevní dějiny ukazují nezastupitelnou úlohu kněží při misijní čin-
nosti. Pokud se jedná o misijní evangelizaci uvnitř církve již založené, 
jež se obrací na pokřtěné, kteří „se vzdálili“, a na všechny, kteří ve 
farnostech a v diecézích neznají Krista vůbec anebo jen málo, neza-
stupitelná úloha kněží se ukazuje ještě evidentněji.

V jednotlivých společenstvích, ve farnostech, kněžská služba uka-
zuje církev jako dění působící proměnu a spásu, která se uskutečňu-
je v každodenním životě společnosti. Tam kněží kážou Boží slovo, 
evangelizují, katechizují, věrně a celistvě vykládají posvátnou nauku, 
pomáhají věřícím, aby četli a chápali Bibli, shromažďují Boží lid ke 
slavení eucharistie a ostatních svátostí, prosazují další formy společné 
modlitby a uctívání, přijímají toho, kdo hledá podporu, útěchu, světlo, 
víru, smíření a chce se přiblížit k Bohu, organizují a vedou společná 
setkání za účelem studia, zpracování a uskutečňování pastoračních 
plánů, usměrňují a stimulují společenství k postojům lásky vůči chu-
dým duchovně i ekonomicky, k prosazování sociální spravedlnosti, 

21 Projev v Piově sále v semináři v Kolíně, 21. srpna 2005.



95

lidských práv, stejné důstojnosti všech lidí, autentické svobody, bra-
trské spolupráce a míru podle principů sociální nauky církve. Jako 
spolupracovníci biskupů mají zodpovědnost za přímou pastoraci.

3.1. Misionář musí být žákem

Samotné evangelium ukazuje, že být misionářem vyžaduje být učed-
níkem. Markův text říká: „(Ježíš) potom vystoupil na horu, zavolal 
k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli k němu. A ustanovil jich dva-
náct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat, a to s mocí vyhánět 
zlé duchy“ (Mk 3, 13–15). „Zavolal k sobě ty, které sám chtěl“, „aby 
byli s ním“ – to jsou učedníci! Tito učedníci budou vysláni, aby kázali 
a vyháněli zlé duchy – to jsou misionáři!

V Janově evangeliu nacházíme povolání prvních učedníků („Pojď-
te a uvidíte“ – Jan 1, 39), jejich setkání s Ježíšem a jejich první misijní 
elán, když jdou a povolávají další, ohlašují jim Mesiáše, s nímž se 
setkali a poznali ho, a přivádějí je k Ježíšovi, který je také volá, aby 
byli jeho učedníky (srov. Jan 1, 35–51).

Na cestě učedníka vše začíná povoláním od Pána. Iniciativa je 
vždy jeho. To ukazuje, že povolání je milost, že je třeba je svobodně 
a pokorně přijmout a chránit za pomoci Ducha Svatého. Bůh nás mi-
loval jako první. Je to primát milosti. Po povolání následuje setkání 
učedníka s Ježíšem, aby naslouchal jeho slovu a udělal zkušenost jeho 
lásky ke každému a k celému lidstvu. On nám zjevuje pravého jediné-
ho a trojjediného Boha, který je láska. V evangeliu se ukazuje, jak při 
tomto setkání Ježíšův Duch proměňuje toho, kdo má srdce otevřené.

Kdo se setkává s Ježíšem, je uchvácen jeho osobou a jeho poslá-
ním ve světě, uvěří v něho, zakouší jeho lásku, připojuje se k němu 
a rozhodne se následovat jej bezpodmínečně a všude, kam ho zavede, 
vkládá do něj celý svůj život a bude-li třeba, přijme i to, že za něho 
zemře. Ze setkání s ním se vrací s radostným a nadšeným srdcem, je 
fascinován Ježíšovým tajemstvím a vrhne se do toho, aby ho hlásal 
všem. Učedník se tak stává podobným Mistrovi, je jím vysílán a je 
podporován Duchem Svatým.

I dnes máme stejnou prosbu jako někteří Řekové přítomní v Jeru-
zalémě po Ježíšově mesiánském vstupu do města. Žádali: „Rádi by-
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chom viděli Ježíše“ (Jan 12, 21). I my si dnes klademe stejnou otázku. 
Kde a jak se můžeme setkat s Ježíšem po jeho návratu k Otci, dnes ve 
věku církve?

Papež Jan Pavel II., blahé paměti, široce rozvíjel téma o potřebě 
všech křesťanů setkat se s Ježíšem, aby tím mohli začít hlásání sou-
časnému lidstvu. Zároveň poukázal na některá výsadní místa, kde je 
možno se s Ježíšem dnes setkávat. Prvním takovým místem, jak ří-
kal papež, „je Písmo svaté čtené ve světle Tradice, církevních Otců 
a učitelského úřadu, které se prohlubuje meditací a modlitbou“, čili 
takzvaná lectio di vina, četba Bible s modlitbou. Dalším místem, říká 
dále papež, je liturgie, svátosti a zvláště eucharistie. Ve vyprávění 
o Ježíšově zjevení emauzským učedníkům nacházíme niterné spojení 
mezi Písmem svatým a eucharistií jako místy setkání s Ježíšem. Třetí 
místo nám ukazuje evangelní text z Matouše o posledním soudu, kde 
se Ježíš identifikuje s chudými (srov. Mt 25, 31–46).22

Dalším podstatným a cenným způsobem setkání s Ježíšem je mod-
litba, jak osobní tak i společná, především před Nejsvětější svátostí, 
jakož i při věrné denní modlitbě církve. I samotná kontemplace stvo-
ření se může stát místem pro setkání s Bohem.

Každý křesťan musí být veden k Ježíši Kristu, aby u něho došlo 
k intenzivnímu osobnímu i kolektivnímu setkání s Pánem, jež se 
bude potom stále obnovovat a prohlubovat. Z takového setkání se rodí 
a znovu rodí učedník. Z učedníka se rodí misionář. Platí-li to pro ka-
ždého křesťana, tím více to platí i pro kněze.23

22  Srov. Jan Pavel II. Postsynodální apoštolská exhortace Ecclesia in Ameri-
ca (22. ledna 1999), č. 12.

23  Ve vánoční promluvě s blahopřáním Římské kurii 21. prosince 2007 Be-
nedikt XVI. řekl: „Krista nelze poznávat jen teoreticky. Můžeme sice mít 
velkou znalost a poznat vše o Svatých písmech, ale aniž bychom se s ním 
setkali. Integrální součást jeho poznání spočívá v tom, že s ním kráčíme, 
že vstupujeme do jeho cítění, jak říká List Filipanům (2, 5) … Setkání 
s Ježíšem vyžaduje naslouchání, vyžaduje odpověď v modlitbě a v usku-
tečňování toho, co On říká. Když poznáváme Krista, poznáváme i Boha, 
a pouze vycházejíce z Boha pochopíme člověka a svět, ten svět, který jinak 
zůstává nesmyslnou otázkou. Stávat se Kristovými učedníky znamená 
tedy cestu, jak se vychováváme ke svému pravému bytí a k tomu, jak být 
správně lidmi.“
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Učedník a misionář je na druhé straně vždy členem společenství 
učedníků a misionářů, jímž je církev. Ježíš přišel na svět a dal svůj 
život na kříži, „aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno“ (Jan 11, 
52). II. vatikánský koncil učí, že „Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi 
jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl 
z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a svatě mu sloužil.“24 
Ježíš se skupinou svých učedníků, a zvláště s Dvanácti, dává počá-
tek tomuto novému společenství, které shromažďuje rozptýlené Boží 
děti, to znamená církvi. Po Ježíšově návratu k Otci žijí první křesťané 
ve společenství pod vedením apoštolů a každý se účastní na společ-
ném životě a na setkání s bratřími zvláště při lámání eucharistické-
ho chleba. Jako učedníci i misionáři žijeme a realizujeme se v církvi 
a počínaje svým účinným společenstvím se samotnou církví.

3.2. Misie ad gentes

Celá církev je svou povahou misijní. Tato nauka II. vatikánského kon-
cilu se odráží také v identitě a životě kněží: „Duchovní dar, který 
kněží přijali svěcením, je nepřipravuje k nějakému omezenému a úzce 
ohraničenému poslání, nýbrž k nejširšímu a všeobecnému poslání 
spásy ‚až na konec země‘ (Sk 1, 8)… Ať tedy kněží mají na paměti, že 
jim musí ležet na srdci starost o všechny církve.“25

Kněží se v mnoha různých formách mohou zúčastnit na misii ad 
gentes i bez toho, že by šli do misijních zemí. Avšak i jim může Kris-
tus udělit zvláštní milost, že je povolá a příslušní biskupové nebo vyš-
ší představení je vyšlou na misie do těch oblastí světa, kde On ještě 
nebyl hlásán a kde církev ještě nebyla založena, tedy ad gentes, anebo 
že budou posláni tam, kde je kněží nedostatek. V rámci diecézního 
kléru máme na mysli například kněze Fidei Donum.

Horizonty misie ad gentes se rozšiřují a vyžadují při misijní aktivitě 
nový impuls. Kněží jsou vyzýváni, aby naslouchali vanutí Ducha, sku-
tečného protagonisty misií, a sdíleli tuto starost univerzální církve.26

24 LG 9.
25 Po 10.
26 lg 28; AG 39; en 68; RM 67.
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3.3. Misijní evangelizace

V první části tohoto textu jsme již ukázali potřebu a naléhavost nové 
misijní evangelizace v samotném církevním stádci, čili mezi pokřtě-
nými.

Velká část z našich pokřtěných katolíků se totiž pravidelně anebo 
vůbec nepodílí na životě našich církevních společenství. K tomu nedo-
chází jen proto, že se jim jeví jako přitažlivější jiné vzory, anebo pro-
to, že by se vědomě rozhodli odmítnout víru, ale stále častěji proto, že 
nebyli dostatečně evangelizováni, anebo lépe řečeno, že se nesetkali 
s nikým, kdo by jim svědčil o kráse autentického křesťanského života. 
Nikdo je nedovedl k intenzivnímu osobnímu a potom i společnému se-
tkání s Pánem; k setkání, které by poznamenalo jejich život a proměnilo 
ho, k setkání, při němž by začali být pravými Kristovými učedníky.

To ukazuje potřebu misie; musíme jít a hledat naše pokřtěné i ty, 
kteří dosud pokřtěni nebyli, znova anebo poprvé jim hlásat kérygma, 
to znamená první hlásání osoby Ježíše Krista, který zemřel na kříži 
a vstal z mrtvých pro naši spásu, a jeho království, a tak je dovést 
k osobnímu setkání s ním.

Někdo se možná bude ptát, zda muži a ženy postmoderní kultury 
z nejpokročilejších společností se ještě dokáží otevřít křesťanskému 
kérygmatu. Odpověď musí být pozitivní. Kérygma může pochopit 
a přijmout kterákoli lidská bytost z kterékoli doby a kultury. Evange-
lizovat lze jak ta nejvíce intelektuální, tak i ta nejjednodušší prostředí. 
Ano, musíme věřit, že i takzvaných post-křesťanů se může osoba Je-
žíše Krista znova dotknout.

Budoucnost církve závisí i na naší učenlivosti, zda dokážeme být 
konkrétními misionáři uprostřed našich pokřtěných.27 Ze spásonosné 

27  Papež Benedikt XVI. stimuloval brazilské biskupy k tomu, aby „rozvi-
nuli apoštolskou aktivitu jako skutečné poslání v oblasti konstituovaného 
stádce katolické církve“, a dodává, že „nemáme šetřit síly, abychom hle-
dali katolíky, kteří se vzdálili, i ty, kteří Krista neznají vůbec. … Struč-
ně řečeno, je třeba evangelizační misie, která bude výzvou pro všechny 
živé síly tohoto obrovského stádce. Moje myšlenka směřuje ke kněžím, 
řeholníkům, řeholnicím i laikům, kteří se často s nesmírnými těžkostmi 
exponují pro šíření pravdy evangelia. … V tomto pastoračním úsilí vyniká 
církevní společenství pastoračními iniciativami, jimiž vysílá především 
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události křtu totiž vyplývá jako závazný skutek spravedlnosti, že po-
svátní pastýři jsou povinni evangelizovat pokřtěné.28

Každá místní církev na každém kontinentu a v každém národě musí 
zajisté nacházet cestu, jak se se svým rozhodným a účinným misijním 
a evangelizačním úsilím dostat ke katolíkům, kteří z různých důvodů 
nežijí svou příslušnost k církevnímu společenství. V díle misijní evange-
lizace sehrávají kněží nenahraditelnou a cennou úlohu, a to především 
při misii ve společenství jim svěřené farnosti. Ve farnosti mají kněží 
shromažďovat laické i zasvěcené členy společenství, aby je vhodně při-
pravili a vyslali na evangelizační misii k jednotlivým osobám a jednot-
livým rodinám, rovněž prostřednictvím návštěv v jejich domácnostech, 
a do všech společenských prostředí, která se na území nacházejí. Farář 
se v první osobě musí zúčastňovat na misii ve farnosti.

V linii koncilního učení a s vědomím Pánovy výzvy k nové misijní 
praxi – „ať všichni jsou jedno …, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ 
(Jan 17, 21) – je v první řadě důležité, aby si kněží opětovně uvědomo-
vali, že jsou spolupracovníky biskupů. Oni jsou biskupem vysíláni, 
aby sloužili křesťanskému společenství. Jednota s biskupem, který 
má být v účinném a srdečném společenství s papežem, tedy poskytuje 
první záruku každé misijní činnosti.

Můžeme hledat některá konkrétní usměrnění pro obnovu misijní 
praxe kněží v oblasti tria munera.

V oblasti munus docendi:

1. Aby kněz byl skutečným misionářem uvnitř samotného stádce 
církve podle jejích aktuálních potřeb, je především nutné a nevyhnu-

do městských periférií své misionáře, laiky i řeholníky. … Chudí lidé 
v městských perifériích či na venkově potřebují pociťovat blízkost církve, 
jak při pomoci v naléhavých potřebách, tak i při ochraně svých práv a při 
obecném prosazování společnosti založené na spravedlnosti a míru. Chudí 
jsou upřednostňovanými příjemci evangelia a biskup, formovaný k obrazu 
Dobrého pastýře, má být zvláště pozorný k tomu, aby poskytoval božský 
balzám víry, aniž by přitom zanedbával ‚hmotný chléb‘. Jak jsem zdůraz-
nil v encyklice Deus caritas est, církev nemůže zanedbávat službu lásky, 
právě tak jako nemůže zanedbávat svátosti a hlásání Božího slova“ (Projev 
k brazilským biskupům v ‚Catedral da Sé‘ v Sao Paolo [11. května 2007]).

28 Srov. CIC, kán. 229 §1 a 757.
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telné, aby se vědomě a odhodlaně rozhodl, že bude přijímat a evange-
lizovat nejen ty, kteří ho hledají ve farnosti či jinde, ale že se „zvedne 
a půjde“ hledat především pokřtěné, kteří z různých důvodů nežijí 
svou příslušnost k církevnímu společenství, ale i všechny, kdo znají 
Krista málo nebo ho neznají vůbec.

Kněží, kteří vykonávají svou službu ve farnostech, se mají cítit 
povoláni především k tomu, aby šli za lidmi žijícími na území farnosti 
a s moudrostí oceňovali i tradiční formy setkání, jež již přinesly mno-
ho plodů, jako jsou žehnání v rodinách. Ti z kněží, kteří jsou povolaní 
k misii ad gentes, v tom mají vidět mimořádnou milost od Pána a mají 
tam jít s radostí a bez obav. Pán je bude doprovázet stále.

2. K misijní evangelizaci uvnitř samotného stádce katolické církve, 
především ve farnostech, je třeba zvát, formovat a vysílat i věřící lai-
ky a řeholníky. Prvními misionáři ve farnosti jsou samozřejmě kněží. 
Musí chodit a navštěvovat lidi v jejich domovech i v každém soci-
álním prostředí. Avšak i laici a řeholníci jsou Pánem voláni, aby se, 
díky svému křtu a biřmování, pod vedením místního pastýře na misii 
zúčastňovali.

Z kulturního hlediska je třeba si uvědomit fakt, že vykonávání „pas-
týřské lásky“29 ve vztahu k věřícím ukládá povinnost neponechávat je 
bez ochrany (tedy bez schopnosti kritického postoje) vůči indoktrinaci, 
která často přichází z míst jako  jsou školní výuka, televize, tisk, inter-
netové stránky a často i z univerzitních kateder a ze světa showbyznysu.

Kněžím mají při jejich delikátním pastoračním díle dodávat odva-
hu a podporovat je jejich biskupové; přímou katechezi nemají nikdy 
úplně delegovat na druhé, tak aby veškerý křesťanský lid byl v sou-
časné multikulturní době orientován autenticky křesťanskými kritérii. 
Je třeba rozlišovat mezi autentickou naukou a teologickými interpre-
tacemi a potom i v jejich rámci diferencovat takové, které odpovídají 
nepomíjivému církevnímu učitelskému úřadu.

3. Specificky misijní hlásání evangelia vyžaduje, aby v něm hlavní 
místo zaujalo kérygma. První nebo obnovené kérygmatické hlásání 
Ježíše Krista zemřelého a zmrtvýchvstalého a jeho Království má ne-

29 Po 14.
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pochybně zvláštní sílu a pomazání od Ducha Svatého, které v misij-
ním úsilí nelze minimalizovat nebo přehlížet.30

Proto je třeba znovu se s velkou vytrvalostí, přesvědčením a evange-
lizační radostí  vracet, opportune et importune, k tomuto prvnímu hlá-
sání při homiliích během mší svatých anebo při jiných evangelizačních 
příležitostech, při katechezích, při domácích návštěvách, na náměstích, 
ve sdělovacích prostředcích i při osobních setkáních s našimi pokřtě-
nými, kteří se neúčastní na životě církevních společenství. V zásadě je 
to třeba všude, kam nás vede Duch Svatý a kde nám nabízí možnost, 
kterou nemáme promarnit. Radostné a odvážné kérygma je určující pro 
misijní kázání, které chce posluchače přivést k osobnímu i kolektivní-
mu setkání s Ježíšem Kristem, na počátek cesty pravého učedníka.

4. Je potřebné ukázat, že církev žije z eucharistie, která je jejím 
centrem. Při eucharistickém slavení se plně projevuje ve své identitě. 
V církevním dění a životě všechno vede k eucharistii a všechno z eu-
charistie vychází. Proto i misijní evangelizace a kázání kérygmatu 
i veškeré vykonávání munus docendi má směřovat k eucharistii a na-
konec přivést posluchače k eucharistickému stolu. Samotná misie má 
vždy vycházet z eucharistie a směřovat do světa. „Eucharistie není jen 
zdrojem a vrcholem života církve, ale je i jejím posláním: ‚Autenticky 
eucharistická církev je církev misionářská.‘“31

5.  Jak říká sám Ježíš, prvořadé jsou všechny formy evangelizace 
chudých: „Duch Páně je nade mnou … poslal mě, abych přinesl chu-
dým radostnou zvěst“ (Lk 4, 18). V textu Matoušova evangelia o po-
sledním soudu se říká, že Ježíš chce být zvláštním způsobem rozpo-
znáván v chudém člověku (srov. Mt 25, 31–46). Církev se těmito texty 
vždy inspirovala.32

30 RM 44.
31  BenedIkt XVI. Posynodální apoštolská exhortace o eucharistii, zdroji 

a vrcholu života a poslání církve Sacramentum caritatis (22. února 2007), 
č. 84. Praha: Paulínky-ČBK, 2007.

32  Srov. BenedIkt XVI. Projev k brazilským biskupům v ‚Catedral da Sé‘ 
v Sao Paolo (11. května 2007), č. 3.
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6. Církev víru nikdy nevnucuje, ale vždy ji předkládá s láskou, zápa-
lem a odvahou při úctě k autentické náboženské svobodě, jakou vyža-
duje i pro sebe, i ke svobodě posluchačova svědomí. Stále nezbytnější 
se vedle toho stává metoda dialogu; takového dialogu, který nevy-
lučuje hlásání, ale naopak ho předpokládá, a který se nakonec stává 
cestou pro evangelizaci.33

7.  Je potřebné, aby se misionář připravoval prostřednictvím formace 
pevnou spiritualitou a autentickým životem modlitby, jakož i stálým 
nasloucháním Božímu slovu, především četbou evangelií. Velkou po-
mocí může být metoda lectio divina, neboli četba Bible s modlitbou. 
Kazatel má v každém případě hořet novým ohněm, který se zapaluje 
a udržuje osobním kontaktem s Pánem a životem v milosti, jak můžeme 
vidět v evangeliích. K naslouchání Božímu slovu se má připojovat stálé 
a prohlubované studium autentické katolické nauky, jakou nacházíme 
především v Katechismu katolické církve a ve zdravé teologii. Integrál-
ní součástí a podporou misionářské spirituality je kněžské bratrství.

V oblasti munus sanctificandi:

1. Vykonávání munus sanctificandi je rovněž spojeno se schopností 
předávat živý smysl pro nadpřirozené a pro posvátné, který by doká-
zal nadchnout a vést k reálné a pro život významné zkušenosti s Bo-
hem.

Součástí každého svátostného slavení je hlásání Božího slova, ne-
boť svátost vyžaduje víru u toho, kdo ji přijímá. Už jen sama tato 
skutečnost naznačuje, že kněžská služba při vysluhování svátostí 
a zvláště při slavení eucharistie má svou vnitřní misijní dimenzi, kte-
rou lze rozvíjet jako hlásání Pána Ježíše a jeho Království těm, kdo 
byli evangelizováni jen málo anebo dosud vůbec ne.

2. Kromě toho je třeba zdůraznit, že cílem misie je eucharistie. Mi-
sionář jde a hledá lidi a národy, aby je přivedl k Pánovu stolu, jenž 

33  Srov. kongRegace PRo nauku víRy. Deklarace Dominus Iesus O jedineč-
nosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve (6. srpna 2000), č. 4. 
ČBK, Praha, 2000.
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je eschatologickým předobrazem hostiny věčného života u Boha 
v nebi, která bude plným uskutečněním spásy podle Božího vykupi-
telského záměru. Pro ty, kdo k eucharistii přicházejí poprvé anebo se 
vracejí poté, co je získali misionáři, se tudíž vyžaduje veliké vroucí  
a bratrské přijetí.

Kromě toho má eucharistie misijní dimenzi. Na konci každé mše 
svaté jsou všichni účastníci vysíláni, aby konali misi ve společnosti. 
Eucharistie jako památka Pánových velikonoc stále znovu zpřítomňu-
je smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který z lásky k Otci a k nám 
dal svůj život za naši spásu a miloval nás až do krajnosti. Kristova 
oběť je nejvyšším skutkem Boží lásky k lidem.

Křesťanské společenství při slavení eucharistie a důstojném přijí-
mání Ježíšova těla a krve se hluboce spojuje s Pánem a je naplňováno 
jeho bezmeznou láskou. Zároveň každý den nanovo přijímá Ježíšovo 
přikázání „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ a cítí se 
být vedeno Kristovým duchem jít a hlásat všemu stvoření Radostnou 
zvěst Boží lásky a naděje s jistotou o jeho spasitelném milosrdenství. 
V dekretu Presbyterorum Ordinis II. vatikánského koncilu se říká: 
„Eucharistie se nám jeví jako zdroj a vrchol veškerého hlásání evan-
gelia“ (č. 5). Proto má zásadní význam dbalost kněží na každodenní 
slavení, a to i bez přítomnosti lidu. 

3. I ostatní svátosti přijímají svou posvěcující sílu z Kristovy smrti 
a zmrtvýchvstání a tím hlásají nepomíjející Boží milosrdenství. Dů-
stojné a zbožné slavení svátostí podle všech liturgických norem se 
samo o sobě stává pro přítomné velmi specifickou evangelizací. Bůh 
je Krása a krása liturgického slavení je jednou z cest, které nás vedou 
k jeho tajemství.

4. Je třeba se modlit, aby Ježíš vzbudil stejné misijní povolání církev-
ního společenství u jeho pastýřů i u jednotlivých členů. Ježíš řekl: „Žeň 
je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky 
na svou žeň“ (Mt 9, 37–38). Modlitba má u Boha velkou sílu. O této síle 
nás Ježíš ujišťuje: „Proste a dostanete“ (Mt 7, 7). „Dostanete všechno, 
zač budete v modlitbě prosit s vírou“ (Mt 21, 22). „Za cokoli budete pro-
sit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. 
Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám“ (Jan 14, 13–14).
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5. Je vhodné připomenout, že svátost smíření ve formě individuál-
ní zpovědi má hluboký a niterný misijní charakter. Kněz je povolán 
k tomu, aby kvůli plodnosti jemu svěřeného poslání i pro své vlastní 
posvěcení dbal na pravidelné a časté slavení této svátosti především 
on sám pro sebe, a zároveň, aby byl jejím věrným a velkorysým slu-
žebníkem.

6. Pastýřská služba kněze je ve službě jednoty křesťanského spole-
čenství. Obnova křesťanského lidu a starost o dimenzi společenství 
v křesťanské praxi jsou proto prvním misijním úkolem kněze.

7. A konečně musí kněz lépe chápat povahu té žízně, která často 
i bezděčně mučí muže a ženy naší doby – žízeň po Bohu, po zkuše-
nosti i nauce skutečné spásy, po hlásání pravdy o posledním osudu 
člověka jako osoby i jako společenství, po křesťanském náboženství, 
které by bylo schopno prostupovat celé uspořádání života a každý den 
ho více proměňovat.34 Je to žízeň, kterou může v zásadě uspokojit jen 
Pán Ježíš, pokud máme stále na paměti, že „pastýřská láska je vnitř-
ním a dynamickým principem schopným sjednocovat mnohotvárné 
a rozličné aktivity kněze.“35

V oblasti munus regendi:

1. V církevních společenstvích a ve farnostech je nevyhnutelná pří-
prava a organizace misie. Dobrá příprava a jasná organizace misie 
budou zárukou jejího plodného výsledku. Samozřejmě nelze zapomí-
nat na primát milosti a je třeba ho více zdůrazňovat. Prvním misijním 
činitelem je Duch Svatý. Proto je nutné ho vzývat vytrvale a s velkou 
důvěrou. On zapálí v srdcích členů společenství nový oheň a potřebné 
misijní nadšení. Avšak je zapotřebí souhlasu lidské svobody. Pastýři 
společenství musí také organizačně promýšlet nejpronikavější a nej-
vhodnější způsoby misie.

34 Srov. lg 35.
35  kongRegace PRo kléRus. Direktář pro službu a život kněží (31. ledna 1994), 

č. 43. Praha: ČBK, 1995.
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2. Je třeba se snažit o uskutečňování dobré misijní metodologie. Cír-
kev s ní má dvoutisíciletou zkušenost. Nicméně každé historické ob-
dobí s sebou nese nové podmínky, jež je třeba brát v úvahu, pokud jde 
o způsob uskutečňování misie. Praxe místních církví už vypracovala 
a vyzkoušela různé metodologie. Biskupské konference a diecéze by 
k tomuto bodu mohly vydat vhodná usměrnění.

3. V první řadě je třeba jít k chudým na městských perifériích i na 
venkově. Především jim je určeno evangelium. To znamená, že hlásá-
ní musí být doprovázeno účinnou a láskyplnou činností pro celkové 
povznesení člověka. Ježíš Kristus musí být chudým hlásán jako dobrá 
zvěst. Oni se z důvodu tohoto hlásání mají cítit šťastní a naplnění bez-
pečnou nadějí.36

4. Bylo by vhodné, aby se misie ve farnosti a v diecézi neomezovala 
jen na určitou dobu. Církev je svou povahou misijní. Misie proto má 
patřit k trvalým součástem toho, jakým způsobem existuje a uskuteč-
ňuje se jako církev. Misie tedy musí být trvalá. Mohou zajisté existo-
vat určitá intenzivnější období, ale misie by se nikdy neměla ukon-
čit anebo zastavit. Naopak, misijní povaha musí být pevně a široce 
včleněna do pastoračních struktur a aktivit a do života místní církve 
a jejích společenství.

To by mohlo vést k autentické obnově a k vytváření velmi účin-
ného elementu pro posílení a omlazení církve. I misijní povaha sa-
motných kněží je trvalá. Nezávisle na spravovaném úřadě a na letech 
života jsou stále povoláni k misii až do svých posledních dní, protože 
ona je nerozlučně spjata s přijatým svěcením.

3.4. Misijní formace kněží

Vzhledem k tomu, že církev se chce s novým elánem a naléhavos-
tí věnovat misii ad gentes i misijní evangelizaci určené pokřtěným 
a zvláště těm, kteří se od účasti na životě a činnosti církevního spole-
čenství vzdálili, mají všichni kněží dostávat specifickou a důkladnou 

36  Srov. DCE 22; BenedIkt XVI. Projev k brazilským biskupům v ‚Catedral 
da Sé‘ v Sao Paolo (11. května 2007), č. 3.
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misijní formaci. Měla by začít už v semináři především prostřednic-
tvím duchovního vedení a také důkladným a hlubokým studiem svá-
tostného svěcení tak, aby se jasně ukazovalo, že misijní dynamika je 
niterně spojená se samotnou svátostí.

Kněžím již vysvěceným velmi poslouží a dokonce se jim může stát 
nezbytnou misijní formace zařazená do programu stálé formace. Pře-
svědčení o naléhavé potřebě misie na jedné straně a na druhé straně 
vědomí o možná nedostatečné misijní formaci a spiritualitě kněžstva 
musí každému biskupovi a vyššímu řeholnímu představenému nazna-
čit potřebná opatření pro zahájení obnovené přípravy pro misie a pro 
předávání hlubší a více stimulující misijní spirituality kněžím.

Zdá se, že můžeme zdůraznit jako jeden z hlavních aspektů misie 
uvědomění si její naléhavosti, která zahrnuje aspekt formace kandidá-
tů kněžské služby pro specifickou pozornost k misii. 

Jestliže počet povolání globálně ve světě vykazuje nárůst, byť za-
tím skromný, především na Západě vzbuzuje určité obavy. Nicméně 
formace je pro budoucnost církve absolutně rozhodující. Kněz, který 
má jasno o své specifické identitě a má solidní lidskou, intelektuální, 
duchovní a pastorační formaci, snadněji zrodí nová povolání, protože 
bude žít své svěcení jako poslání. Bude šťastný a díky svému kněžské-
mu životu bude přesvědčený o Pánově lásce. Dokáže šířit okolo sebe 
„příjemnou Kristovu vůni“ a prožívat každou chvíli své služby jako 
příležitost k misii.

Potřeba vytvořit „blahodárné propojení“ mezi dobou seminární 
formace, dobou počátků služby a stálou formací se zdá být stále na-
léhavější.37 Všechny by měly být mezi sebou neoddělitelně spojeny 
a v naprosté harmonii, aby se touto činností i klérus mohl stále více 
stávat tím, čím je – vzácnou a nezbytnou perlou, kterou Kristus dává 
církvi a celému lidstvu.

37 Srov. RM 83.
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Závěr

Jestliže misijní povaha je konstitutivní prvek církevní identity, musí-
me být vděční Pánovi za to, že v současné době obnovuje v celé círk-
vi i prostřednictvím papežského učitelského úřadu toto jasné vědomí 
především mezi kněžími.

Naléhavost misie je skutečně velká a vyžaduje obnovu pastora-
ce v tom smyslu, že křesťanské společenství by se mělo nacházet na 
„stálé misii“, jednak ad gentes, jednak tam, kde už je církev ustavena 
a kde by se měli hledat ti, které jsme pokřtili a kteří mají právo na to, 
abychom je evangelizovali. 

Nejlepší síly církve a kněží se vždy zaměřovaly na hlásání kéryg-
matu, což je podstatou poslání, které nám Pán svěřil. Takovéto stálé 
„zaměření na misii“ může jen prospět identitě kněze, který právě mi-
sijním vykonáváním tria munera nachází hlavní způsob svého osob-
ního posvěcování a tedy i své lidské realizace.

Skutečné a účinné začlenění všech členů Těla církve (biskupů, 
kněží, jáhnů, řeholníků, řeholnic i laiků) do misie pak napomůže zku-
šenosti viditelné jednoty, která je tak zásadní pro účinnost každého 
křesťanského svědectví.

Má-li kněz mít pravou misijní identitu, musí neustále hledět na 
Blahoslavenou Pannu Marii, plnou milosti, která přinesla a předsta-
vila Pána světu a která i nadále navštěvuje lidi každé doby, dosud 
poutníky na této zemi, aby jim ukazovala tvář Ježíše z Nazareta, Pána 
a Krista, a aby je uváděla do věčného společenství s Bohem.

Ve Vatikánu 29. června 2010, na slavnost svatých Petra a Pavla
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2.  PROHLÁŠENÍ KONGREGACE
 PRO NAUKU VÍRY KE SDRUŽENÍ
 OPUS ANGELORUM
 2. ŘÍJNA 2010

kongregace pro nauku víry

2. října 2010

Nejdůstojnějším předsedům biskupských konferencí

Prot. N. 1005/69–33518

Vaše Eminence / Excelence,

po uplynutí více než třiceti let od doby, kdy se začaly zkoumat speci-
fické myšlenky a zvyklosti vyznávané a uplatňované členy sdružení 
nazývaného Opus angelorum (Engelwerk), považuje Kongregace pro 
nauku víry za vhodné informovat členy Vaší biskupské konference 
o vývoji v této záležitosti, aby se mohli podle toho co nejvhodněji 
zařídit.

I. Zmíněné zkoumání bylo zakončeno zveřejněním prvního listu, 
kterým se sdělovala rozhodnutí schválená Svatým otcem 24. září 
1983 (AAS 76 [1984], s. 175–176), a potom dekretem Litteris diei  
z 6. června 1992 (AAS 84 [1992], s. 805–806).

Tyto dokumenty v zásadě stanovily, že členové Opus angelorum se 
při prosazování úcty k nejsvětějším andělům mají přizpůsobit církev-
ní nauce a učení svatých církevních otců a církevních učitelů a přede-
vším nemají užívat „jména“ známá z domnělých soukromých zjevení, 
připisovaných paní Gabriele Bitterlichové, ani nemají žádným způso-
bem vyučovat, rozšiřovat či používat myšlenky pocházející z těchto 
domnělých zjevení. Kromě toho byli vyzváni k povinnosti přísně do-
držovat všechny liturgické normy, především pokud jde o Nejsvětější 
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eucharistii. Dekretem z r. 1992 bylo provádění těchto opatření svěřeno 
delegátovi se zvláštními fakultami jmenovanému Apoštolským stol-
cem, který také dostal za úlohu upravit vztahy mezi Opus angelorum 
a Řádem řeholních kanovníků Svatého kříže. 

Během let, jež od té doby uplynuly, dokázal jmenovaný delegát P. 
Benoît Duroux, OP dokončit jemu svěřené úlohy a dnes lze konsta-
tovat, že Opus angelorum, díky poslušnosti projevované jeho členy, 
žije legálně a pokojně v souladu s církevní naukou a s liturgickými 
a kanonickými normami. Vzhledem k pokročilému věku P. Durouxe 
byl 13. března 2010 jmenován nový delegát P. Daniel Ols, OP, který 
má stejné pravomoci stanovené dekretem z 6. června 1992.

 Normalizování lze spatřovat především v následujících elemen-
tech. 31. května 2000 schválila tato kongregace formulaci zasvě-
cení nejsvětějším andělům pro Opus angelorum. Dále, na základě 
pozitivního vyjádření tohoto dikasteria, schválila Kongregace pro 
společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života 
„Stanovy Opus sanctorum angelorum“, v nichž jsou mimo jiné defi-
novány vztahy mezi Opus angelorum a Řádem řeholních kanovníků  
Svatého kříže. 

Podle těchto stanov je Opus angelorum veřejným sdružením ka-
tolické církve s právnickou osobou podle kán. 313 CIC; je spojeno 
s Řádem řeholních kanovníků Svatého kříže podle ustanovení kán. 
677 § 2 CIC a zařazeno pod vedení zmíněného řádu v souladu s kán. 
303 CIC. Sestry Svatého kříže pak mají svou konstituci schválenou 
Jeho Excelencí biskupem z Innsbrucku. Nakonec tedy Řád řeholních 
kanovníků Svatého kříže, jehož ústřední vedení bylo 30. října 1993 
jmenováno Kongregací pro společnosti zasvěceného života a společ-
nosti apoštolského života, mohl na začátku roku 2009 zvolit svého 
generálního představeného a členy generální rady.

 Jak se dnes ukazuje, je tedy Opus angelorum veřejným církev-
ním sdružením odpovídajícím tradiční nauce a směrnicím nejvyšší 
autority. Rozšiřuje mezi věřícími úctu k nejsvětějším andělům, vybízí 
k modlitbě za kněze, prosazuje lásku ke Kristu v jeho utrpení a spoje-
ní s ním. Neexistuje proto žádná překážka doktrinálního nebo disci-
plinárního charakteru a místní ordináři mohou toto sdružení přijmout 
do svých diecézí a napomáhat jeho rozvoji.
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II. Naše kongregace však upozorňuje ordináře na skutečnost, že 
v minulých letech určitý počet členů Opus angelorum, mezi nimi 
i někteří kněží, kteří opustili Řád řeholních kanovníků Svatého kříže 
nebo z něj byli vyloučeni, nepřijal normy vydané tímto dikasteriem 
a přičiňuje se a pracuje pro obnovení toho, co je podle nich „autentické 
Opus angelorum“, tedy hnutí, které vyznává a praktikuje vše, co výše 
zmíněné dokumenty zakázaly. Propagace ve prospěch tohoto mylné-
ho hnutí, které je mimo církevní kontrolu, se provádí – nakolik je naší 
kongregaci známo – způsobem velmi diskrétním a tváří se, jako by 
bylo v plném společenství s katolickou církví.

Kongregace pro nauku víry tedy vyzývá ordináře k bdělosti vzhle-
dem k takovýmto aktivitám rozkladným pro církevní společenství 
a k tomu, aby je zakázali, kdykoli by je ve své diecézi rozpoznali.

S důvěrou, že členové biskupské konference, které předsedáte, si 
vezmou k srdci uskutečňování předložených usměrnění, rádi vyu-
žíváme této příležitosti, abychom Vaši Eminenci / Excelenci ujistili 
o své nejhlubší úctě.

kard. William Levada
kardinál titulárního kostela S. Maria in Domnica

prefekt

X luIs F. ladaRIa, SJ 
titulární arcibiskup z Thibiky 

sekretář
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3. PROHLÁŠENÍ KONGREGACE
PRO NAUKU VÍRY K BANALIZACI 

SEXUALITY V SOUVISLOSTI S NĚKTERÝMI 
KOMENTÁŘI KE KNIZE ROZHOVORŮ 

PAPEŽE BENEDIKTA XVI. „SVĚTLO SVĚTA“
22. PROSINCE 20101

kongregace pro nauku víry

Při příležitosti publikace knihy rozhovorů Benedikta XVI. Světlo 
světa se rozšířily různé nesprávné interpretace, které vyvolaly zma-
tek ohledně postoje Katolické církve k některým otázkám sexuální 
morálky. Myšlenky papeže byly nezřídka zneužité pro cíle a zájmy 
vzdálené smyslu jeho slov, což je jasné po přečtení celé kapitoly, ve 
které je zmiňována lidská sexualita. Zájem Svatého otce je jasný: zno-
vu najít velikost Božího záměru se sexualitou a vyloučit její dnes roz-
šířenou banalizaci.

Některé interpretace prezentovaly slova papeže jako tvrzení, která 
jsou v rozporu s morální tradicí církve. Byly to hypotézy, které ně-
kteří přivítali jako pozitivní obrat a jiní je přijali s obavami, jako by 
šlo o přelom v učení o antikoncepci a v církevním postoji k boji proti 
AIDS. Papežova slova, která poukazují na závažné neuspořádané jed-
nání, jakým je prostituce (srov. Světlo světa, první vydání, listopad 
2010, s. 170–171), ve skutečnosti nepředstavují změnu morální nauky 
ani pastorační praxe církve.

Jak vyplývá z přečtení zmiňované stránky, Svatý otec nehovoří 
o manželské morálce ani o morálním pravidle vůči antikoncepci. Pa-
vel VI. v čl. 14 encykliky Humanae vitae popsal dostatečně přesnými 
výrazy tradiční normu církve, když napsal, že je „vyloučen jakýko-
liv zásah, který buď vzhledem k předvídanému manželskému styku 
nebo při jeho uskutečňování či v průběhu jeho přirozených následků 

1  BenedIkt XVI. Světlo světa. Papež, církev a znamení doby. Rozhovor s Pe-
terem Seewaldem. Brno: Barrister&Principal, 2011.
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zamýšlí jako cíl nebo jako prostředek znemožnit zplození života“. Ná-
zor, který by se mohl ze slov Benedikta XVI. vyvodit, že v některých 
případech je možné použít prezervativ, aby se zabránilo nechtěné-
mu těhotenství, je zcela svévolný a neodpovídá ani jeho slovům, ani 
jeho myšlení. V této souvislosti papež naopak navrhuje cesty humán-
ně i eticky schůdné, na kterých jsou pastýři povoláni pracovat „ješ-
tě lépe“ (Světlo světa, s. 141), protože zcela respektují neoddělitelný 
vztah sjednocujícího a prokreativního významu každého manželské-
ho styku s eventuálním využitím metod přirozené regulace plodnosti 
s ohledem na odpovědné plození.

Co se týká citované stránky, Svatý otec hovořil o zcela odlišném pří-
padu prostituce, tedy jednání, které křesťanská morálka vždy považo-
vala za těžce nemorální.2 Doporučení celé křesťanské tradice – a nejen 
té – pro prostituci je možné shrnout slovy sv. Pavla: „Utíkejte před smil-
stvem!“ (1 Kor 6, 18) S prostitucí je třeba bojovat a asistenční instituce 
církve, občanské společnosti a státu se musí zasadit za osvobození osob 
k ní přinucených.

Zde je třeba zdůraznit, že v důsledku současného rozšíření AIDS 
v mnoha oblastech světa se ještě zdramatizoval problém prostituce. 
Ten, kdo ví, že je nakažen virem HIV a že by tedy mohl přenášet in-
fekci, se dopouští těžkého hříchu nejen proti šestému, ale i proti pátému 
přikázání, protože vědomě vystavuje život druhého člověka nebezpe-
čí s dopadem i na veřejné zdraví. V souvislosti s tím Svatý otec jasně 
říká, že použití prezervativu nenahrazuje „opravdové a morální řešení“  
(s. 118) problému AIDS a také že „pouhá fixace na kondom představuje 
banalizaci sexuality“ (s. 118), protože není zájem čelit lidské bídě, která 
je základem přenosu této pandemie. Kromě toho je nesporné, že ten, 
kdo se uchýlí k použití prezervativů, aby snížil ohrožení života dru-
hé osoby, usiluje o omezení zla, kterého se dopouští svým chybným 
jednáním. V tomto smyslu Svatý otec zmiňuje, že použití prezervativů 
„se záměrem zmenšit nebezpečí nákazy, … může být první krok na 
cestě k jinak žité, lidštější sexualitě“ (s. 118). Jde o postřeh, který zcela 
odpovídá jinému tvrzení Svatého otce: To není „ten pravý způsob, jak 
vyřešit problém šíření HIV“ (s. 118).

Někteří lidé interpretovali slova Benedikta XVI. tak, že se odvo-

2 Srov. gs 27; KKC, 2355.
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lávali na teorii tzv. „menšího zla“. Tato teorie nicméně tíhne ke scest-
ným interpretacím proporcionality.3 Skutek, který je z hlediska svého 
předmětu špatný, i když je menším zlem, nelze dovoleně chtít. Svatý 
otec neřekl, že prostituci za použití prezervativů si lze vybrat jako 
menší zlo, jak to kdosi zastával. Církev učí, že prostituce je nemorální 
a musí se s ní bojovat. Pokud někdo sice provozuje prostituci a ještě 
k tomu je nakažen HIV, ale usiluje o snížení nebezpečí nákazy i po-
mocí prezervativů, může to být první krok k úctě k životu druhých, 
i když zlo prostituce zůstává v celé své závažnosti. Taková vyhodno-
cení jsou v souladu s tím, co teologicko-morální tradice církve pod-
porovala i v minulosti.

V boji proti AIDS členové i instituce Katolické církve vědí, že je 
třeba být nablízku lidem, pečovat o nemocné a vést všechny k tomu, 
aby mohli žít v předmanželské čistotě i ve věrnosti manželskému sli-
bu. S ohledem na to je třeba zříci se i takových jednání, která banali-
zují sexualitu, protože – jak říká papež – právě to je nebezpečí, kvůli 
kterému tolik lidí už nevidí v sexualitě projev své lásky. „Proto je 
i boj proti banalizaci sexuality součástí zápasu o to, aby sexualita byla 
zhodnocena pozitivně a mohla rozvinout pozitivní působení v celku 
lidského bytí.“ (Světlo světa, s. 118)

3  Srov. Jan Pavel II. Encyklika o základech morálního učení církve Veritatis 
splendor (6. srpna 1993), č. 75–77. Praha: Zvon, 1994.
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4.  PROHLÁŠENÍ STÁTNÍHO SEKRETARIÁTU
KE CARITAS INTERNATIONALIS

15. ÚNORA 2011

Státní sekretariát Prot. N. 169/352

Předsedům biskupských konferencí
biskupům zodpovědným za Charitu

Vatikán 15. února 2011

Vaše Eminence / Excelence,

v dnešní „epoše globalizace“ se církvi otevírají nové možnosti a na 
druhé straně musí aktivně vykonávat charitu zvláště ve prospěch chu-
dých i těch, kdo se nacházejí v situaci potřebných. Z tohoto pohledu 
se práce organizací Caritas na národní i mezinárodní úrovni stává 
stále naléhavější a potřebnější. Pokud láska je největším darem, který 
Bůh lidem dal, je jeho zaslíbením a naší nadějí,1 potom konfederace, 
která nese takové vznešené a zavazující jméno nemůže jinak, než se 
zvláštním způsobem snažit, aby svědčila o tomto daru a věrně jej svě-
tu přinášela. Při vykonávání takového úkolu je povolána k tomu, aby 
jednala v srdečném a účinném společenství s biskupy a zvláště s tím, 
který předsedá všeobecné lásce, s Nejvyšším veleknězem, a s Apo-
štolským stolcem, jenž jeho jménem pracuje pro službu všeobecného 
společenství. 

Svatý otec vzal v úvahu vše výše uvedené i záměr Caritas inter-
nationalis vykonávat své poslání kvalifikovaně, a proto v roce 2004 
přijal její výslovnou žádost, aby byla kanonicky uznána jako veřejná 
právnická osoba.2 Její konfederace je tvořena především charitativ-
ními organizacemi, a to zpravidla národními charitami. Takovéto 

1 CIV 2.
2 Srov. CIC, kán. 116–123.
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uznání zajisté znamenalo pro organizaci obrat, který se musí vý-
razně odrážet i na její identitě a na jejím poslání; umožňuje jí, aby 
svěřený úkol pro obecné dobro vykonávala jménem církve. V tomto 
směru zdůrazňuji požadavek pomoci těm nejchudším, prosazování 
účinné mezinárodní mobilizace zdrojů pro krizové humanitární si-
tuace, které postihují bezbranné a opuštěné národy, očistu svědomí 
od osobního, skupinového či národního egoismu, senzibilizaci myslí 
a srdcí u lidí dobré vůle pro integrální lidský rozvoj každého člověka  
a každé rodiny. 

Je přirozené, že být veřejnou právnickou osobou v sobě zahrnuje 
i specifickou zodpovědnost Caritas internationalis, která je povolána 
rozvíjet se v linii tohoto uznání, jež se jí dostalo. Je v něm zahrnuta 
i zvláštní zodpovědnost pastýřů, kteří musí trvale a účinně doprová-
zet činnost Caritas internationalis na ústřední i místní úrovni. Její 
existence jako právnické osoby konečně vyžaduje od Apoštolského 
stolce, aby se nevzdával úlohy pozorně sledovat život konfederace, 
a tedy i proces spojený s výběrem některých jejích ústředních a vr-
cholných zodpovědných. 

Zodpovědnost, o níž jsem se právě zmínil, také zahrnuje revizi 
současně platného právního rámce Caritas internationalis tak, aby 
odrážel její teologickou a právní identitu a sloužil k jejímu lepšímu 
zařazení a ke zvýšení účinnosti důležitého poslání, které vykonává 
v církvi a ve světě. 

Současně platný normativní rámec předpokládá, že Apoštolský 
stolec schválí jména všech kandidátů na funkce presidenta a gene-
rálního tajemníka konfederace dříve, než budou na generálním shro-
máždění předložena k hlasování. V této souvislosti, vzhledem k tomu, 
že se má přistoupit k nové volbě, jsme viděli jako vhodné neobnovit 
nihil obstat  pro paní Lesley-Ann Knight, jejíž čtyřletý mandát končí. 
Tím nechceme umenšovat její zásluhy a oceňujeme její přednosti při 
službě, kterou konala. Během svého úřadu totiž dosáhla významných 
výsledků ve snaze pracovat s chvályhodnou profesionalitou, která po-
mohla různým národním charitám. 

V následujícím čtyřletém období bude třeba věnovat zvláštní po-
zornost harmonizaci teologické dimenze Caritas internationalis, ja-
kožto instituce prosazující při charitativní službě společenství mezi 
místními církvemi i s církví univerzální a jakožto organizace uznáva-
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né pro své působení v mezinárodním společenství. Dále bude třeba, 
aby Caritas internationalis vedla plynulejší dialog s ostatními cír-
kevními institucemi a prohlubovala dialog s dikastérii Římské kurie, 
které jsou na jejích aktivitách zainteresovány. Je třeba vnímat jejich 
oprávněné znepokojení, jež odráží starost Svatého otce, aniž by se tím 
oslaboval výkon advocacy, kterou má Caritas provádět v úzké spolu-
práci se specifickou kompetencí Apoštolského stolce. 

V souladu se stanovami konfederace proto Apoštolský stolec po-
žádal „výbor pro kandidatury“, aby předložil jména nových osobností 
pro důležitý úřad generálního sekretáře; mají to být lidé, kteří ucho-
vají vše dobré, co bylo vykonáno, a půjdou dále ve shora uvedené 
perspektivě a v základních dimenzích Caritas internationalis. 

Chci spolu s Vaší Eminencí / Excelencí sdílet snahu o to, aby před-
stavitelé církve Vaší země byli patřičně informováni a mohli případně 
pomoci těm, kdo by pociťovali rozpaky anebo prostě nechápali důvo-
dy a cíl uvedeného rozhodnutí. Především je třeba zajímat se o to, aby 
noví kandidáti navrhovaní národními charitami měli příslušné cha-
rakteristiky pro práci v Caritas internationalis. 

Jsem Vám nesmírně vděčný za Vaši cennou spolupráci v duchu sr-
dečné kolegiality a využívám této příležitosti, abych Vás ujistil o své 
hluboké úctě.

kard. taRcIsIo BeRtone

státní sekretář
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5. DEKRET KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU
A SVÁTOSTI O LITURGICKÉ ÚCTĚ, JAK 

MÁ BÝT PROKAZOVÁNA KE CTI 
BLAHOSLAVENÉHO JANA PAVLA II., PAPEŽE

2. DUBNA 2011

Prohlášení ctihodného Jana Pavla II., blahé paměti, za blahoslaveného 
je v celé katolické církvi po všem světě považováno za událost výji-
mečné povahy. Uskuteční se 1. května 2011 před bazilikou Sv. Petra 
v Římě za předsednictví Svatého otce Benedikta XVI. V očekává-
ní této mimořádné události a v návaznosti na četné dotazy týkající 
se liturgické úcty, jak má být prokazována ke cti nového blahosla-
veného a jak ji podle míst a forem určuje právo, zveřejňuje Kong-
regace pro bohoslužbu a svátosti ochotně to, co jí v této záležitosti  
přísluší stanovit.

Mše na poděkování

Stanovuje se, že během roku následujícího po beatifikaci Jana Pavla 
II., tj. do 1. května 2012, je možno slavit jednu mši svatou na podě-
kování Bohu, a to na významných místech a o významných dnech. 
Zodpovědnost stanovit vhodný den nebo dny, jakož i místo nebo místa 
pro shromáždění Božího lidu přísluší každému diecéznímu biskupovi 
pro jeho diecézi. S ohledem na místní požadavky a pastorační zvyk-
losti se dovoluje, aby byla sloužena jedna mše svatá ke cti nového 
blahoslaveného kteroukoliv neděli v liturgickém mezidobí nebo jiný 
den zahrnutý mezi č. 10–13 Tabulky liturgických dnů.

Obdobně v případě řeholních rodin přísluší nejvyššímu představe-
nému, aby určil významné dny a místa pro celou řeholní rodinu.

Při slavení mše svaté je dovoleno zpívat Gloria a použije se vlastní 
vstupní modlitba ke cti blahoslaveného, jak je v příloze; ostatní mod-
litby, preface, antifony a biblická čtení se vezmou ze společných tex-
tů o duchovních pastýřích, o papežích. Připadne-li slavení této mše 
svaté na neděli v liturgickém mezidobí, mohou se ze společných textů 
o duchovních pastýřích vybrat vhodné biblické úryvky pro první čte-
ní, responsoriální žalm a pro evangelium.
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Zápis nového blahoslaveného do vlastních kalendářů

Stanovuje se, že ve vlastních kalendářích římské diecéze a všech 
diecézí Polska bude oslava blahoslaveného Jana Pavla II. zapsána na 
den 22. října a bude se každý rok slavit jako památka.

Pokud jde o liturgické texty, stanovuje se použití vlastní vstupní 
modlitby, a také druhého čtení s příslušným responsoriem v Modlit-
bě se čtením z Denní modlitby církve, jak jsou v příloze. Další tex-
ty se vezmou ze společných textů o duchovních pastýřích církve,  
o papežích.

Pokud jde o další vlastní kalendáře, lze předložit této kongregaci 
žádost o zapsání nezávazné památky blahoslaveného Jana Pavla II. 
Mohou ji předložit biskupské konference pro své národy, diecézní bis-
kup pro svoji diecézi a nejvyšší představený pro svou řeholní rodinu.

Zasvěcení kostela Bohu ke cti nového blahoslaveného

Pro zvolení Jana Pavla II. patronem kostela se vyžaduje souhlas Apo-
štolského stolce (srov. Římský pontifikál. Obřad zasvěcení kostela. 
Úvodní poznámky, č. 4), ledaže by oslava blahoslaveného již byla za-
psána v příslušném vlastním kalendáři, v tom případě se souhlas ne-
vyžaduje; a v kostele, jehož je patronem, se liturgická památka tohoto 
blahoslaveného slaví jako slavnost (srov. Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti. Notificatio de cultu Beatorum, 21. května 1999, č. 9).

Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, 2. dubna 2011

kard. antonIus cañIzaRes lloveRa

kardinál titulárního kostela s. Pancratii 
prefekt

X IosePHus augustInus dI noIa, OP 
titulární arcibiskup Oregon City

sekretář
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6. A) PREZENTACE INSTRUKCE
UNIVERSAE ECCLESIAE VYDANÁ 

TISKOVÝM STŘEDISKEM 
APOŠTOLSKÉHO STOLCE 

DNE 13. KVĚTNA 2011

Instrukce k provádění motu proprio Summorum Pontificum (ze dne 
7. července 2007 s účinností od 14. září 2007) byla 8. dubna 2011 
schválena papežem Benediktem XVI. a je datována 30. dubna, v den 
liturgické památky papeže sv. Pia V.

Instrukce se nazývá Universae Ecclesiae dle počátečních slov la-
tinského textu. Byla vydána Papežskou komisí Ecclesia Dei, jíž papež 
svěřil – kromě jiného – úkol dozoru nad aplikací zmíněného motu 
proprio. Proto nese podpisy jejího předsedy kard. Williama Levady 
a jejího sekretáře Mons. Guida Pozzo.

Dokument byl v uplynulých týdnech zaslán všem biskupským 
konferencím. Připomínáme, že „instrukce … vykládají ustanovení 
zákona a dávají pokyny pro jeho provádění“ (CIC, kán. 34). Jak se 
praví v č. 12, instrukce byla vydána „k náležité interpretaci a správné 
aplikaci ustanovení“ motu proprio Summorum Pontificum.

Je obvyklé, že na zákony obsažené v motu proprio navazuje pro-
váděcí instrukce. Skutečnost, že se to nyní děje až po více než třech 
letech, lze snadno vysvětlit poukazem na to, že papež v průvodním 
dopise k motu proprio výslovně říká biskupům: „Vyzývám vás, abys-
te tři roky po nabytí účinnosti tohoto motu proprio napsali Apoštol-
skému stolci. Pokud se opravdu projevily nějaké vážné obtíže, budou 
moci být hledány cesty pro jejich nápravu.“ Instrukce tedy obsahuje 
také plody tříleté zkušenosti s aplikací předpisů, jak to bylo již od 
počátku zamýšleno.

Dokument je psán jednoduchým jazykem a snadno se čte. Jeho 
úvod (č. 1–8) krátce shrnuje historii Římského misálu až k jeho posled-
nímu vydání za Jana XXIII. v roce 1962 a k vydání nového misálu za 
Pavla VI. v roce 1970 v rámci liturgické reformy II. vatikánského kon-
cilu. Zdůrazňuje podstatnou zásadu, že se jedná o „dvě formy římské 
liturgie, nazývané řádná (ordinaria) a mimořádná (extraordinaria): 
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dvě formy jediného římského obřadu, které existují jedna vedle druhé. 
Jedna i druhá jsou vyjádřením toho, jak se církev modlí (lex orandi). 
Pro své úctyhodné a starobylé užívání má být mimořádná forma za-
chovávána s náležitou úctou“ (č. 6).

Zdůrazňuje se také cíl motu proprio vyjádřený ve třech bodech: 
a) nabídnout starobylejším způsobem všem věřícím římskou liturgii, 
drahocenný poklad, který má být uchován; b) zaručit a reálně zajistit 
těm, kdo o to žádají, užívání mimořádné formy; c) podporovat smíře-
ní uvnitř církve (srov. č. 8).

Krátký úsek dokumentu (č. 9–11) připomíná úkoly a pravomoc 
komise Ecclesia Dei, které papež v této záležitosti „svěřil řádnou zá-
stupnou pravomoc“. To s sebou mj. nese dva důležité důsledky. Pře-
devším může komise rozhodovat o správních odvoláních proti opat-
řením biskupů nebo jiných ordinářů, která jsou jí zaslána, a mohou 
se eventuálně zdát být v rozporu s ustanoveními motu proprio (při 
zachování možnosti napadnout v konečné instanci rozhodnutí samot-
né komise u Nejvyššího tribunálu apoštolské signatury). Dále komisi 
přísluší pečovat o případné vydání liturgických textů pro mimořád-
nou formu římského obřadu po jejich přezkoumání (recognitio) Kon-
gregací pro bohoslužbu a svátosti (dokument předvídá např. zařazení 
nových světců a nových prefací).

Vlastní normativní část dokumentu (č. 12–35) obsahuje 23 krát-
kých textů vztahujících se k různým záležitostem.

Zdůrazňuje se pravomoc diecézního biskupa v uplatnění motu pro-
prio a připomíná se, že v případě rozporů ohledně slavení mimořádné 
formy přísluší rozhodnutí komisi Ecclesia Dei.

Objasňuje se pojem coetus fidelium (tj. „skupina věřících“) žádají-
cích možnost účasti na slavení v mimořádné formě. Při ponechání na 
moudrém uvážení pastýřů, jak velký počet osob má tvořit tuto skupi-
nu, se zpřesňuje, že skupina nemusí být nutně tvořena osobami příslu-
šejícími k jedné farnosti, ale může sestávat z osob pocházejících z více 
farností, či dokonce z více diecézí. Při zachování stálého ohledu na 
širší pastorační potřeby ukládá instrukce postoj „velkorysého přijetí“ 
skupin věřících žádajících o mimořádnou formu nebo kněží chtějících 
příležitostně slavit liturgii tímto způsobem pro některé věřící.

Velmi důležité je upřesnění (č. 19), že věřící žádající slavení v mi-
mořádné formě nesmí žádným způsobem podporovat skupiny popíra-
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jící platnost nebo dovolenost řádné formy a/nebo autoritu papeže jako 
nejvyššího pastýře všeobecné církve nebo k nim patřit. To by totiž 
bylo v očividném rozporu s cílem samotného motu proprio – přispět 
ke „smíření“ uvnitř církve.

Důležitá ustanovení jsou též dána ohledně „vhodného kněze“ pro 
slavení v mimořádné formě. Přirozeně nemůže být stižen kanonic-
kými překážkami, musí dostatečně dobrým způsobem ovládat latinu 
a znát liturgický obřad. Biskupové jsou vyzýváni k tomu, aby v kněž-
ských seminářích za tímto účelem umožnili přiměřenou formaci, 
a pro případ nedostatku vhodných kněží je tu uvedena možnost spolu-
práce s kněžími patřícími k institutům zřízeným komisí Ecclesia Dei 
(neboť ti běžně užívají mimořádnou formu).

Instrukce zdůrazňuje, že každý světský i řeholní kněz, který to 
chce, má povolení sloužit mši sv. „bez účasti lidu“ v mimořádné for-
mě. A proto – pokud se nejedná o slavení s účastí lidu – se pro jednot-
livé řeholníky nevyžaduje povolení jejich představených.

Následují normy – vždy pro slavení v mimořádné formě – ohled-
ně liturgických předpisů a užívání liturgických knih (Rituale, Ponti-
ficale, Caeremoniale Episcoporum), ohledně užívání lidového jazyka 
pro čtení (buď jako doplnění k jejich latinskému textu, anebo jako 
alternativa v „tichých mších“), ohledně možnosti, aby duchovní uží-
vali breviář ve formě před liturgickou reformou a ohledně možnosti 
slavit Posvátné triduum ve Svatém týdnu pro skupiny věřících, které 
žádají starobylý obřad. Užívání starších liturgických knih pro udíle-
ní svátosti svěcení je povoleno pouze institutům podléhajícím komisi  
Ecclesia Dei.

Dokument působí po přečtení celého jeho textu dojmem velké vy-
váženosti, která chce – podle papežovy vůle – podporovat jasné uží-
vání předreformní liturgie kněžími a věřícími, kteří k ní opravdově 
lnou, pro jejich duchovní dobro, a reálně zaručit legitimitu a dopad 
tohoto užívání v míře rozumných možností. Zároveň je text prodchnut 
důvěrou k pastorační moudrosti biskupů a velmi silně trvá na duchu 
církevního společenství, který má vést všechny – věřící, kněze i bis-
kupy – aby cíl smíření, který je tak přítomen v papežském rozhodnu-
tí, nebyl vystaven překážkám nebo zmařen, ale naopak podporován 
a dosažen.
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B) PAPEŽSKÁ KOMISE ECCLESIA DEI
INSTRUKCE K PROVÁDĚNÍ APOŠTOLSKÉHO 

LISTU (MOTU PROPRIO)  
PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

SUMMORUM PONTIFICUM
30. DUBNA 2011

I.
Úvod

1. Apoštolský list (motu proprio) Summorum Pontificum papeže 
Benedikta XVI. ze dne 7. července 2007, který nabyl účinnosti dne 
14. září 2007, více zpřístupnil všeobecné církvi bohatství římské li-
turgie.

2. Tímto motu proprio vyhlásil papež Benedikt XVI. všeobecný cír-
kevní zákon s úmyslem vydat normy ohledně užívání římské liturgie 
z roku 1962, které více odpovídají současným podmínkám.

3. Svatý otec po připomenutí starostlivosti římských papežů proje-
vované péčí o posvátnou liturgii a aprobací liturgických knih znovu 
potvrdil od nepaměti uznávaný a nadále závazný tradiční princip: 
„Každá partikulární církev musí být v souladu s všeobecnou církví, 
nejen pokud jde o učení víry a svátostná znamení, ale také pokud jde 
o zvyklosti všeobecně přijaté apoštolskou a nepřetržitou tradicí, které 
je třeba zachovávat, nejen aby se zabránilo omylům, nýbrž také k pře-
dávání neporušené víry, neboť to, jak se církev modlí, odpovídá tomu, 
jak věří“.1

4. Svatý otec také připomíná papeže, kteří měli v této péči největší 
zásluhy, především sv. Řehoře Velikého a sv. Pia V. Papež také zdů-
razňuje, že mezi liturgickými knihami vždy zaujímá první místo Řím-

1  BenedIkt XVI. Apoštolský list (motu proprio) Summorum Pontificum  
(14. září 2007). ACTA ČBK 3 (2008), s. 50; srov. Všeobecné pokyny k Řím-
skému misálu (20. dubna 2000), č. 397. Praha: ČBK, 2003.
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ský misál, do něhož byly po staletí až do papeže bl. Jana XXIII. zapra-
covávány nově uzpůsobené texty. Následně papež Pavel VI. v rámci 
liturgické reformy po II. vatikánském koncilu schválil roku 1970 pro 
církev latinského obřadu nový misál, který byl poté přeložen do mno-
ha jazyků. Papež Jan Pavel II. vyhlásil roku 2000 jeho třetí vydání.

5. Někteří věřící, kteří přilnuli k liturgickým obřadům z doby před 
II. vatikánským koncilem, projevili velikou touhu zachovávat staro-
bylou tradici. Proto papež Jan Pavel II. dal povolení speciálním in-
dultem Quattuor abhinc annos, vydaným autoritou Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti, aby byl za určitých podmínek užíván Římský 
misál vydaný papežem bl. Janem XXIII. Kromě toho sám Jan Pa-
vel II. vyzval biskupy v motu proprio Ecclesia Dei, vydaném roku 
1988, k velkorysému udělování tohoto povolení pro dobro všech vě-
řících, kteří o ně žádají. Podobně jednal papež Benedikt XVI. při vy-
hlášení výše zmíněného motu proprio Summorum Pontificum. V něm 
jsou obsaženy některé zásady pro usus antiquior římského obřadu, 
které je vhodné připomenout.

6. Texty Římského misálu vyhlášeného papežem Pavlem VI. a texty 
obsažené v posledním vydání za Jana XXIII. jsou dvě formy římské 
liturgie, nazývané řádná (ordinaria) a mimořádná (extraordinaria): 
dvě formy jediného římského obřadu, které existují jedna vedle dru-
hé. Jedna i druhá vyjadřují to, jak se církev modlí (lex orandi). Pro své 
úctyhodné a starobylé užívání má být mimořádná forma zachovávána 
s náležitou úctou.

7. K motu proprio Summorum Pontificum byl téhož dne (7. července 
2007) přidán list určený biskupům podepsaný papežem. V něm se 
široce pojednává o vhodnosti a potřebnosti tohoto apoštolského listu: 
zaplnit novými normami dosud existující nedostatek právních norem, 
které by řádně upravily používání římské liturgie platné roku 1962. 
Důvodem nové legislativní iniciativy je obzvláště to, že v době násle-
dující po vydání nového misálu se nezdálo být potřebné vydat před-
pisy pro užívání liturgie platné roku 1962; avšak protože stále roste 
počet věřících žádajících slavení v mimořádné formě, ukázalo se, že 
je třeba vydat příslušné normy.
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Papež Benedikt XVI. v něm mimo jiné říká: „Mezi těmito dvěma 
formami Římského misálu není žádný rozpor. V historii liturgie exis-
tuje růst a vývoj, nikoli však přerušení. Co bylo posvátné předchozím 
generacím, zůstává i pro nás posvátné a významné, a nemůže se náhle 
stát zakázaným nebo dokonce škodlivým.“2

8. Motu proprio Summorum Pontificum je výrazem učitelského úřa-
du papeže i jeho moci řídit a uspořádávat posvátnou liturgii3 i jeho 
péče jako Kristova zástupce a pastýře celé církve.4

Záměrem motu proprio je:
a)  zpřístupnit všem věřícím v usus antiquior římskou liturgii, kte-

rá je drahocenným pokladem, který má být uchován;
b)  reálně zaručit užívání této liturgie těm, kdo o ni žádají, přičemž 

se dovolení užívat římskou liturgii platnou roku 1962 dává 
k prospěchu věřících, a proto má být toto dovolení široce vyklá-
dáno ve prospěch věřících, pro něž je především určeno;

c) napomáhat smíření uprostřed církve.

II.
Poslání Papežské komise Ecclesia Dei

9. Papež udělil Papežské komisi Ecclesia Dei řádnou zástupnou pra-
vomoc ve všech záležitostech spadajících do její kompetence, přede-
vším pro dohled nad zachováváním a uplatňováním ustanovení obsa-
žených v motu proprio Summorum Pontificum (srov. čl. 12).

10.  § 1. Kromě zmocnění dříve daných papežem Janem Pavlem II. a po-
tvrzených papežem Benediktem XVI. (srov. motu proprio Summorum 
Pontificum čl. 11 a 12) vykonává papežská komise tuto pravomoc také 
tím, že jako hierarchický představený rozhoduje o jí náležitě zaslaných 
správních odvoláních, která by se zdála být v rozporu s motu proprio, 

2  BenedIkt XVI. List biskupům u příležitosti zveřejnění apoštolského lis-
tu (motu proprio) Summorum Pontificum ohledně užívání římské liturgie 
před reformou provedenou roku 1970. AAS 99 (2007), s. 798.

3 Srov. CIC, kán. 838 § 1 a 2.
4 Srov. CIC, kán. 331.
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proti správním rozhodnutím vydaným kterýmkoli ordinářem.
§ 2. Rozhodnutí ohledně správních odvolání vydaných papežskou 

komisí mohou být napadnuta právně stanoveným způsobem u Nej-
vyššího tribunálu apoštolské signatury.

11. Papežské komisi Ecclesia Dei přísluší postarat se o vydání litur-
gických textů pro mimořádnou formu římského obřadu po jejich pře-
zkoumání Kongregací pro bohoslužbu a svátosti.

III.
Zvláštní normy

12. Papežská komise, poté co se dotázala biskupů celého světa, vydá-
vá ve shodě s ustanovením kán. 34 Kodexu kanonického práva na zá-
kladě sobě udělené pravomoci a sobě daných zmocnění tyto prováděcí 
instrukce k náležité interpretaci a správné aplikaci ustanovení motu 
proprio Summorum Pontificum.

Kompetence diecézních biskupů

13. Diecézním biskupům přísluší podle Kodexu kanonického práva 
dohled nad slavením liturgie, aby tak sloužila obecnému dobru a aby 
se v jejich diecézích vždy konala důstojně, pokojně a řádně5 podle 
úmyslu římského papeže vyjádřeného v motu proprio Summorum 
Pontificum.6 Pokud by vznikl nějaký spor nebo oprávněná pochybnost 
ohledně slavení mimořádné formy, je rozhodnutí vyhrazeno Papežské 
komisi Ecclesia Dei.

14. Posláním diecézního biskupa je přijmout potřebná opatření pro 
zajištění náležitého respektování mimořádné formy římského obřadu 
ve shodě s normami motu proprio Summorum Pontificum.

5 Srov. CIC, kán. 232 § 2 a kán. 838 § 1 a 4.
6  BenedIkt XVI. List biskupům u příležitosti zveřejnění apoštolského lis-

tu (motu proprio) Summorum Pontificum ohledně užívání římské liturgie 
před reformou provedenou roku 1970. AAS 99 (2007), s. 799.
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Skupina věřících (srov. motu proprio Summorum Pontificum čl. 5 § 1)

15. Za „trvale existující“ skupinu věřících se pokládá ve smyslu čl. 5 
§ 1 motu proprio Summorum Pontificum skupina vytvořená věřícími 
některé farnosti, kteří se po vydání motu proprio spojili z důvodu své 
úcty k antiquior usus liturgie a žádají, aby se ve farním kostele nebo 
v jiné veřejné nebo soukromé kapli slavil antiquior usus. Taková sku-
pina může být tvořena osobami pocházejícími z více farností nebo 
diecézí, které se za výše popsaným cílem scházejí ve farním kostele 
nebo veřejné kapli.

16. Pokud se některý kněz s některými osobami příležitostně na-
chází v některém farním kostele nebo veřejné kapli a chce tam slavit 
mši sv. v mimořádné formě, ať mu farář nebo rektor kostela nebo 
kněz odpovědný za kapli umožní slavení liturgie ve shodě s ustano-
veními článků 2 a 4 motu proprio, ovšem s ohledem na běžný pořad  
bohoslužeb.

17. § 1. Při rozhodování v jednotlivých případech ať se farář, rektor 
nebo kněz odpovědný za kostel řídí rozvážným uvážením v duchu 
pastorační horlivosti a velkorysé otevřenosti.

 § 2. Pokud je skupina věřících méně početná, je třeba se obrátit na 
místního ordináře, aby určil kostel, v němž se mohou věřící scházet 
k slavení mimořádnou formou, aby tak byla usnadněna aktivní účast 
věřících a důstojnější slavení mše svaté.

18. V poutních svatyních a na poutních místech ať se umožní slave-
ní mimořádnou formou skupinám poutníků, které o to žádají (srov. 
motu proprio Summorum Pontificum čl. 5 § 3), je-li k dispozici vhod-
ný kněz.

19. Věřící, kteří žádají o slavení mimořádnou formou, nesmí pod-
porovat skupiny popírající platnost nebo dovolenost oběti mše svaté 
nebo svátostí slavených řádnou formou a/nebo autoritu papeže jako 
Nejvyššího pastýře všeobecné církve nebo k nim patřit. 
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Vhodní kněží

20. Pro určení toho, aby kněz mohl být označen jako „vhodný“ pro 
slavení mimořádnou formou, se stanoví:

a)  každý kněz prostý kanonických překážek určených kanonickým 
právem7 je považován za vhodného ke slavení mše svaté mimo-
řádnou formou;

b)  ohledně znalosti latiny je třeba, aby kněz byl schopen správně 
vyslovovat slova liturgie a chápat jejich smysl;

c)  ohledně znalosti obřadu se považují za vhodné kněží, kteří se 
sami ucházejí o slavení mimořádnou formou a již to dříve ko-
nali.

21. Ordináři jsou naléhavě žádáni, aby duchovním poskytli přiměře-
nou příležitost poznat způsob slavení mimořádnou formou, což tím 
více platí pro kněžské semináře. V nich je třeba postarat se o to, aby 
seminaristé byli dostatečně vzděláni ve znalosti latiny8 a – pokud si to 
žádá pastorační potřeba – také v samotné mimořádné formě římského 
obřadu.

22. V diecézích s nedostatkem vhodných kněží má diecézní biskup 
právo požádat o pomoc kněze patřící k institutům založených Papež-
skou komisí Ecclesia Dei, a to jak pro slavení liturgie, tak pro její 
vyučování.

23. Dovolení slavit mši svatou mimořádným způsobem římského ob-
řadu bez účasti lidu, tj. pouze s jedním přisluhujícím, je dáno každé-
mu knězi jak světskému, tak řeholnímu samotným motu proprio, a ti 
proto nepotřebují žádné speciální dovolení ordinářů nebo představe-
ných.

7 Srov. CIC, kán. 900 § 2.
8  Srov. CIC, kán. 249; srov. sc 36; II. vatIkánský koncIl. Dekret o výchově 

ke kněžství Optatam totius (28. října 1965), č. 13. Dokumenty II. vatikán-
ského koncilu. Praha: Zvon, 1995.



128

Liturgická a církevní kázeň

24. Pro slavení mimořádné formy se užívají příslušné liturgické knihy 
v existující podobě. Všichni, kdo chtějí slavit liturgii římského obřadu 
mimořádnou formou, musí znát příslušné rubriky a držet se jich při 
liturgickém slavení.

25. Do starých misálů mohou, ba mají být včleněny texty pro slavení 
nových světců a nových prefací9 v souladu s tím, co bude co nejdříve 
stanoveno.

26. Ohledně ustanovení čl. 6 motu proprio Summorum Pontificum se 
upřesňuje, že čtení ve mši svaté obsažená v misále z r. 1962 mohou být 
pronesena pouze latinsky anebo latinsky a následně v lidovém jazyce 
anebo při tichých mších pouze v lidovém jazyce.

27. V oblasti disciplinárních předpisů se pro slavení mimořádnou 
formou uplatní církevní disciplína obsažená v Kodexu kanonického 
práva vyhlášeného roku 1983.

28. Kromě toho, protože se jedná o speciální zákon, v oblasti mimo-
řádné formy řízené těmito normami jsou ustanoveními motu proprio 
Summorum Pontificum zrušeny všechny liturgické předpisy, které 
jsou v rozporu s rubrikami liturgických knih platných roku 1962.

Biřmování a svátost svěcení

29. Dovolení užít starou formu udělení biřmování je stvrzeno ustano-
veními motu proprio Summorum Pontificum (čl. 9 § 2), a proto není 
nutné pro udělení biřmování mimořádnou formou užívat novější for-
muli obsaženou v Obřadech biřmování papeže Pavla VI.

30. Pro udílení první tonzury, nižších svěcení a podjáhenství motu 

9  BenedIkt XVI. List biskupům u příležitosti zveřejnění apoštolského lis-
tu (motu proprio) Summorum Pontificum ohledně užívání římské liturgie 
před reformou provedenou roku 1970. AAS 99 (2007), s. 797.
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proprio Summorum Pontificum nezavádí žádné změny v disciplíně 
stanovené Kodexem kanonického práva z roku 1983. Proto jsou ti čle-
nové institutů zasvěceného života a společností apoštolského života 
podřízených Papežské komisi Ecclesia Dei, kteří složili trvalé sliby 
anebo byli definitivně včleněni do duchovenské společnosti apoštol-
ského života, v souladu s ustanovením kán. 266 § 2 Kodexu kano-
nického práva inkardinováni do institutu nebo společnosti přijetím 
jáhenského svěcení.

31. Pouze v institutech zasvěceného života a společnostech apoštol-
ského života podřízených Papežské komisi Ecclesia Dei, v nichž se po-
držuje užívání liturgických knih mimořádné formy, je dovoleno užívat 
římský pontifikál z roku 1962 k udílení nižších i vyšších svěcení.

Římský breviář

32. Všem duchovním se uděluje dovolení modlitby breviáře 
z roku 1962, o němž se píše v čl. 9 § 3 motu proprio Summorum Pon-
tificum. Breviář musí být recitován celý a latinsky.

Posvátné triduum

33. Skupina věřících lnoucí k dřívější liturgické tradici má právo, po-
kud je k dispozici vhodný kněz, slavit posvátné triduum mimořádnou 
formou. Pokud není k dispozici kostel nebo veřejná kaple určené k vý-
lučnému slavení v této formě, farář nebo ordinář po poradě s vhod-
ným knězem co nejlépe zařídí vše pro dosažení duchovního dobra, 
přičemž není vyloučena možnost opakovaného slavení posvátného 
tridua v témže kostele.

Obřady řeholních řádů

34. Členům řeholních řádů je dovoleno užívat vlastních liturgických 
knih platných v roce 1962.
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Římský pontifikál a římský rituál

35. Při zachování ustanovení č. 31 a ve smyslu č. 28 této instrukce 
je dovoleno užívat římský pontifikál, římský rituál a Caeremoniale 
Episcoporum platné v r. 1962.

Papež Benedikt XVI. schválil tuto instrukci během audience  
poskytnuté 8. dubna 2011 níže podepsanému kardinálu předsedovi 
Papežské komise „Ecclesia Dei“ a nařídil ji publikovat.

Dáno v Římě v sídle Papežské komise Ecclesia Dei dne 30. dubna 
2011, v den památky sv. Pia V.

kard. WIllIaM levada

kardinál titulárního kostela s. Maria in Domnica
předseda

guIdo Pozzo

sekretář
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7. POSELSTVÍ PAPEŽSKÉ RADY PRO
PASTORACI MIGRANTŮ A LIDÍ 
MIMO DOMOV U PŘÍLEŽITOSTI 

SVĚTOVÉHO DNE CESTOVNÍHO RUCHU  
27. ZÁŘÍ 2011

„Cestovní ruch a sbližování kultur“

Dne 27. září se slaví „Světový den cestovního ruchu“ vyhlašovaný 
„Světovou organizací cestovního ruchu“ (World Tourism Organiza-
tion, UNWTO). Apoštolský stolec se k němu připojuje již od jeho 
prvního vyhlášení v r. 1980.

Letošní téma Cestovní ruch a sbližování kultur chce podtrhnout dů-
ležitost cest při setkávání různých světových kultur, a to zvláště v naší 
době, kdy mezinárodní cesty, usnadňované moderními komunikačními 
prostředky i snižováním nákladů, podniká více než devět set milionů lidí.

Cestovní ruch se tak jeví jako „činnost, která překonává barié-
ry oddělující kultury a napomáhá toleranci, respektu a vzájemnému 
porozumění. V našem často rozděleném světě tyto hodnoty vytvářejí 
základy pro pokojnější budoucnost.“1

Když vycházíme ze širokého pojetí kultury, které zahrnuje nejen 
historii nebo umělecké a etnografické dědictví, ale i způsob života, 
vztahy, víru a hodnoty, tak nejen registrujeme existenci kulturních 
rozdílností, ale v souladu s učením církevního učitelského úřadu je 
hodnotíme i jako pozitivní skutečnost. Proto, jak prohlašuje Benedikt 
XVI., „je třeba se snažit, aby lidé existenci jiné kultury nejen přijí-
mali, ale zároveň toužili načerpat z ní obohacení“2 a brali si to dobré, 
pravdivé a krásné, co v sobě obsahuje. Cestovní ruch nám pro dosa-
žení tohoto cíle nabízí všechny své možnosti. „Světový etický kodex 
cestovního ruchu“ říká, že „pokud se turistika provozuje s potřebnou 

1  taleB RIFal, generální tajemník UNWTO, Poselství ke Světovému dni 
cestovního ruchu 2011.

2  BenedIkt XVI. Poselství u příležitosti studijního dne o dialogu mezi kul-
turami a náboženstvími organizovaného Papežskou radou pro mezinábo-
ženský dialog a Papežskou radou pro kulturu, 3. prosince 2008.



132

otevřeností ducha, vytváří nenahraditelný faktor osobní sebevýchovy, 
vzájemné tolerance a sbližování při legitimních rozdílnostech mezi 
národy a kulturami a při jejich různosti.“3 To může svou povahou 
napomáhat setkávání i dialogu, protože člověk vstupuje do kontaktu 
s jinými místy, s jinými tradicemi, s jinými způsoby života, s jinými 
pohledy na svět a s jiným chápáním dějin. K tomu všemu turistika 
dozajista poskytuje výsadní příležitost.

První podmínkou pro vedení dialogu však je umět naslouchat, ne-
chat druhého, aby se nás tázal, touha objevovat poselství ukrývané 
v každém monumentu a v každé kulturní události a zároveň mít re-
spekt bez vytváření předsudků a vyhraněností a vyhýbat se povrch-
ním a částečným interpretacím. „Umět cestovat“ je tedy stejně důleži-
té jako „umět přijímat“. Z toho vyplývá, že turistické aktivity je třeba 
organizovat s ohledem na zvláštnosti, zákony a zvyky cílových zemí. 
Proto by turisté měli před odjezdem získat informace o specifikách 
místa, které mají v úmyslu navštívit. Stejně tak i hostitelské spole-
čenství a pracovníci v sektoru turistiky by měli znát způsob života 
a očekávání turistů, kteří je navštěvují.4 

Pokud vyjdeme ze skutečnosti, že každá kultura v sobě obsahuje 
mnohá omezení, tak setkání s různými kulturami umožní obohacení 
vlastní existence. V tomto smyslu se vyjadřoval blahoslavený Jan Pa-
vel II., když prohlašoval, že „‚rozdílnost‘, kterou někteří shledávají 
jako hrozbu, se díky ohleduplnému dialogu může stát zdrojem hlubší-
ho porozumění pro tajemství lidského života.“5

Cílem pastorace v turistice má zajisté být výchova a příprava křes-
ťanů k tomu, aby setkání kultur, k němuž může docházet na cestách, 
nebylo ztracenou příležitostí, ale sloužilo k osobnímu obohacení, kte-
ré napomůže poznání druhého i sebe samého. V tomto dialogu, jenž je 
plodem sbližování kultur, může církev nabídnout mnoho.

„I na poli kultury“ – poznamenává Benedikt XVI. – „může křes-
ťanství všem nabídnout tu nejmocnější sílu pro obnovu a povznesení, 

3  Světová organizace ceStovního ruchu. Světový etický kodex cestovního 
ruchu, 1. října 1999, čl. 2 § 1.

4  Srov. Světová organizace ceStovního ruchu. Světový etický kodex cestov-
ního ruchu, 1. října 1999, čl. 1.

5  Jan Pavel II. Projev ke generálnímu shromáždění Spojených národů,  
5. října 1995, č. 10.
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kterou je Boží láska proměňovaná v lásku lidskou.“6 Chápáno ve výše 
zmíněném širokém smyslu slova, obrovské kulturní bohatství, které 
se rodí ze zkušenosti víry a ze setkání mezi kulturou a evangeliem, 
je plodem hlubokého náboženského života křesťanského společen-
ství. Tato umělecká díla historické paměti mají nepochybně obrovský 
evangelizační potenciál, neboť se zařazují na via pulchritudinis, na 
cestu krásy, která „je privilegovanou a fascinující cestou, jak se při-
bližovat k Božímu tajemství.“7

Hlavním cílem naší pastorace v oblasti cestovního ruchu je ukazo-
vat skutečný význam veškerého kulturního dědictví, které se zrodilo 
z vroucí víry a pro slávu Boží. V tomto duchu ještě zaznívají slova 
blahoslaveného Jana Pavla II. k pracovníkům v cestovním ruchu: „Vy 
spolupracujete na formování takového pohledu, který znamená pro-
buzení člověka k duchovním skutečnostem. Pomáháte návštěvníkům, 
aby se navraceli ke zdrojům víry, jež dala vzniknout těmto budovám, 
a zviditelňujete církev ze živých kamenů utvářejících křesťanská spo-
lečenství.“8 Je proto důležité, abychom toto vlastnictví představovali 
autenticky, ukazovali jeho pravou náboženskou povahu a začleňovali 
ho do liturgického kontextu, v němž a z něhož se narodilo.

Protože jsme si vědomi, že „církev existuje právě proto, aby hlása-
la evangelium“9, musíme se trvale tázat: Jak máme přijímat lidi na po-
svátných místech, aby jim to pomáhalo více poznávat a milovat Pána? 
Jak můžeme usnadnit setkání Boha s každým člověkem, který sem 
přichází? V první řadě musíme podtrhnout důležitost vhodného přije-
tí, „které má na paměti specifikum každé skupiny a každého člověka, 
očekávání jejich srdcí a jejich autentické duchovní potřeby“10 a které 
se projevuje různými prvky – od nejjednodušších detailů až po osobní 
připravenost naslouchat jim a doprovázet je během jejich pobytu.

S ohledem na to i s cílem napomáhat mezikulturnímu dialogu 
a dávat naše kulturní dědictví do služby evangelizace je vhodné roz-
víjet řadu konkrétních pastoračních iniciativ. Musí se zařazovat do 

6  BenedIkt XVI. Vzájemná otevřenost mezi kulturami je privilegovaným te-
rénem pro dialog. Projev k Papežské radě pro kulturu, 15. června 2007.

7 BenedIkt XVI. Generální audience, 18. listopadu 2009. 
8  Jan Pavel II. Projev k účastníkům 4. světového kongresu pastorace v ces-

tovním ruchu, 17. listopadu 1990, č. 4.
9  en 14.
10  PaPežSká rada Pro PaStoraci migrantů a lidí mimo domov. Poutní místo 

jako paměť, přítomnost a proroctví živého Boha, 8. května 1999.
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širokého výkladového programu, který spolu s kulturně-historickými 
informacemi jasně a přístupně ukáže původní hluboký náboženský 
význam takovýchto projevů kultury. Má používat moderní a přitažli-
vé formy a využívat disponibilní lidské a technické zdroje.

Ke konkrétním návrhům patří vypracování turistických itinerářů, 
které nabídnou návštěvu nejdůležitějších míst z nábožensko-kulturní-
ho dědictví diecéze. Zároveň je třeba zajistit zde dostatečnou otevírací 
dobu a mít k dispozici vhodnou strukturu pro přijímání osob. V tomto 
směru je důležitá duchovní a kulturní formace turistických průvodců, 
přičemž je možné zkoumat možnosti vytvoření organizace katolic-
kých průvodců. Rovněž je vhodné vypracovat „lokální publikace ve 
formě turistických prospektů, internetových stránek nebo časopisů 
specializovaných na toto dědictví. Vzdělávacím záměrem má být zdů-
raznění duše, inspirace a poselství těchto děl i vědecká analýza zamě-
řená na jejich hluboké pochopení.“11

Nemůžeme se spokojit s tím, že turistické cesty budeme chápat 
jako pouhou „preevangelizaci“, ale musíme je využívat jako platfor-
mu pro jasné a výslovné hlásání Ježíše Krista.

Využívám této příležitosti, abych oficiálně vyhlásil konání „7. svě-
tového kongresu pro pastoraci v cestovním ruchu“, který se uskuteč-
ní, dá-li Bůh, v Cancúnu (Mexiko) od 23. do 27. dubna 2012. Tato 
událost, organizovaná naší Papežskou radou ve spolupráci s Mexic-
kou biskupskou konferencí a prelaturou Cancún-Chetumal, jistě po-
skytne důležitou příležitost k tomu, aby se dále prohloubily konkrétní 
návrhy, které si pastorace v cestovním ruchu v této době vyžaduje.

Vatikán 6. července 2011

X antonIo MaRIa veglIò

titulární arcibiskup Aeclanu
předseda

X JosePH kalatHIPaRaMBIl

sekretář

11  PaPežSká rada Pro kulturu. Závěrečný dokument plenárního zasedání 
„‘La via pulchritudinis‘, preferovaná cesta pro evangelizaci a dialog“,  
27. – 28. března 2006.
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8. INFORMACE O SAMOSTATNĚ
VYDANÝCH DOKUMENTECH ČBK:

V červené řadě pod č. 40 byl zveřejněn dokument Kongregace pro 
biskupy. Direktorium pro pastýřskou službu biskupů Apostolorum 
Successores z 22. února 2004. Praha: ČBK, 2011.



III.

DOKUMENTY 
A SDĚLENÍ ČBK





138

1.  KOMISE ČBK PRO NAUKU VÍRY:

Dokumenty Mezinárodní teologické komise 

V posledních létech vyšly péčí prof. Ctirada V. Pospíšila dokumenty 
Mezinárodní teologické komise, která byla ustavena papežem Pavlem 
VI. roku 1969. Komise přináleží ke Kongregaci pro nauku víry. Jejími 
členy jsou teologové z různých částí světa a z různých teologických 
škol, předsedá jí kardinál - prefekt Kongregace pro nauku víry. V čes-
kém jazyce vyšly tyto dokumenty, přeložené prof. Pospíšilem a opat-
řené jeho komentářem: 

 –  Společenství a služba: lidská osoba stvořená k Božímu obrazu 
(Karmelitánské nakladatelství 2005);

 – O některých aktuálních otázkách eschatologie (Refugium 2008); 
 – Naděje na spásu dětí, které umírají nepokřtěné (Krystal 2008); 
 –  Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální 
teologii a etice (Karmelitánské nakladatelství 2010); 

 –  Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované teologii 
a christologii do roku 1995 (Karmelitánské nakladatelství 2010); 

 –  Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 
1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi (Karmeli-
tánské nakladatelství 2011);

 –  Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK 
(Karmelitánské nakladatelství 2011).

Většina uvedených dokumentů má blízký vztah k pastoračním 
otázkám a pastorační praxi, byť jde o teologickou práci na vysoké 
úrovni, jejíž výsledky jsou ale dobře srozumitelné. 

Nejde tedy o texty určené pouze úzce specializovaným odbor-
níkům, ale o texty srozumitelné těm, kdo mají základní teologické 
vzdělání a kteří jsou ochotni promýšlet praktické otázky křesťanské-
ho života a pastorační praxe na teologické úrovni. Kromě toho uvádějí 
čtenáře do teologického myšlení, které odpovídá univerzalitě katolic-
ké církve a není tedy jen úzce provinční. 

Proto tyto publikace vřele doporučujeme kněžím a jáhnům k osob-
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nímu studiu, které není příliš časově náročné, ale přináší osvěžení 
a prohloubení teologických znalostí. Prosíme je také, aby tyto pub-
likace doporučovali všem, kdo jsou v teologii vzdělaní nebo se v ní 
vzdělávají a chtějí překročit úzké hranice vlastního poznání.  

V Praze 14. září 2011

X doMInIk duka, OP 
arcibiskup pražský a primas český

předseda České biskupské konference 



IV.

RŮZNÉ
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1. DOKUMENTY PLENÁRNÍHO
ZASEDÁNÍ CCEE 

ZÁHŘEB, 30. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2010:

A) kard. Péter Erdö: úvodní projev

Eminence / Excelence, milí přátelé!

Uplynul rok od posledního plenárního zasedání v Paříži, kde jsme 
projednávali některé aspekty vztahu mezi církví a státem. Sekretariát 
všechny texty shromáždil a poslal všem exemplář této malé publika-
ce, v níž je obsažen i přepis naší diskuse. Jsme vděčni Pánu za zkuše-
nost společenství a za výsledky tohoto důležitého setkání.

Dnes se setkáváme v Záhřebu, v části Evropy, kde se po staletí se-
tkávaly různé národy a kde katolická víra mohla zapustit tak hluboké 
kořeny, že navzdory mnoha prožitým pohromám nadále plná života 
trvá dál. Tato země, tento lid tím bezpochyby naplňuje tato Pánova 
slova: „Každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se 
rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a při-
valila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale 
nezřítil se, protože měl základy na skále“ (Mt 7, 24–25). Modleme se 
k Pánu, aby také naše víra a víra všech, kteří jsou svěřeni naší pastýř-
ské péči, mohla být pevně zakořeněná v Kristu, který je skála.

1. Situace v Evropě
Jak se to ale má s Evropou? A jak se to má s Evropany a se všemi 
lidmi, kteří v Evropě žijí? Určitě není snadné podat zde vyčerpáva-
jící posouzení, ani tu k tomu asi není vhodné místo. Abychom však 
využili kategorii komunitního rozlišování, kterou převzal II. vatikán-
ský koncil a která je velmi výrazně zastoupena v pastorální konsti-
tuci Gaudium et spes, můžeme i my dnes zkoumat „radost a nadě-
ji, smutek a úzkost lidí naší doby“.1 Kritickým posouzením situace 

1 GS 1.
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lidí a společnosti, v níž žijí, církev nikdy neopomene upozorňovat na 
pozitivní i negativní aspekty, ovšem nikoli za účelem zaujetí neut-
rálního postoje, nýbrž právě proto – ačkoli Boží dílo je samo o sobě  
dobré – protože hřích přináší temnotu. Tato metodika připomínaná II. 
vatikánským koncilem, která patří k tradici církve, nám ukazuje ces-
tu, když se chceme jako církev pokusit zkoumat duši Evropy. Můžeme 
a musíme vyloučit jakýkoli jednostranný pesimismus i nerealistický 
optimismus. Máme se zabývat reálným životem, ne pouhými socio-
logickými kritérii, která jistě mohou být užitečná, nýbrž očima víry 
a naděje, jinými slovy, očima Božíma.

Evropa, kontinent, kde tolik kultur nalezlo evangelium a odkud se 
tolik misionářů vydalo na cestu, aby hlásali Boží slovo až na konec 
světa, je dnes zmítána krizí identity. Krizí, která se netýká jen našich 
jednotlivých zemí, ale i projektu společné Evropy. Pokud se – ze stra-
ny některých uskupení – zkouší za každou cenu popřít Boží existenci, 
ničí se tím nakonec možnost dát životu a sociálním zařízením pevný 
základ, který nestojí na mínění menšiny nebo těch, kdo jsou vidět, na 
momentálním konsenzu některých delegovaných. Evropa potřebuje 
Boha, musí si být vědoma vlastních kořenů a následně jít vstříc bu-
doucnosti s realismem a nadějí. Situace však není vůbec jednoduchá 
pro mnoho křesťanů, kteří se snaží vydávat svým životem svědectví 
o víře a vyjadřovat naději, kterou prožívají, mimo jiné způsobem ži-
vota, který je často pro druhé výzvou. Na druhou stranu, neřekl sám 
Pán, že život jeho učedníků nebude jednoduchý? (srov. Mt 10, 16–23). 
Aby se dostala více do povědomí intolerance a diskriminace, kterou 
zažívají někteří křesťané v Evropě a v souladu s tím, co se rozhodlo 
na našem minulém plenárním shromáždění, jsem rád, že vám mohu 
oznámit zřízení Úřadu pro zkoumání intolerance a diskriminace vůči 
křesťanům v Evropě. Úřad pro zkoumání nemá sloužit polemice, ný-
brž pomoci, aby se vytvořila společnost, v níž je zaručena svoboda 
náboženství a která je více schopna pochopit a přijmout jak své vlastní 
kořeny, tak i vlastní mnohotvárnost skrze zdravou laickost. Konečně 
se jedná na jedné straně o pomoc pro moderní evangelizaci, na druhé 
straně o pomoc, která je založena na rovnosti.  Týká se rozvoje skuteč-
né demokracie na našem kontinentu. Opravdová náboženská svoboda 
je – podle slov Jana Pavla II. – ústředním právem, je indikátorem pro 
užívání ostatních práv. Tam, kde jsou možné kolektivní nenávistné 
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kampaně proti náboženské společnosti nebo etnické skupině, budou 
v budoucnosti možné i proti ostatním skupinám.

2. Evangelizace a hledání štěstí
Platí: Všichni toužíme po štěstí! I v Evropě! Už Platón ve svém dia-
logu „Symposion“ na to poukazuje, když říká, že otázka nemá znít, 
jestli chceme být šťastní, protože to chtějí všichni, nýbrž v čem toto 
štěstí spočívá a jak je můžeme dosáhnout.2 Svatý otec při příležitosti 
své cesty do Spojeného království řekl: „Štěstí je něco, co si všichni 
přejeme. Je však jednou z největších tragedií v tomto světě, že mnoho 
lidí toto štěstí nikdy nenalezne, protože je hledají na špatných mís-
tech. Klíč k tomu je naproti tomu velmi jednoduchý – pravé štěstí se 
dá nalézt v Bohu. Musíme mít odvahu klást tuto svou nejhlubší naději 
do Boha, ne do peněz, kariéry, světského úspěchu nebo do svých vzta-
hů s druhými, nýbrž do Boha. On jediný může utišit tuto nejhlubší 
potřebu našeho srdce.“3

Dnešní člověk, naproti tomu podobný věčně mladému člověku, 
chce být samostatný a všechno řešit sám, myslí si, že pokud takto ne-
dosáhne štěstí, aspoň nalezne jeho okamžiky. Agnosticismus rozšířený 
v dnešní době není pouze otázkou víry, nýbrž zpochybňuje naši pozná-
vací schopnost. Z tohoto důvodu mnozí věří, že momentální pocit je 
nejdůležitější hodnotou, spíš než pravda. Okamžik však nemá žádnou 
návaznost, je samoúčelný. Takto život ztrácí smysl, který sjednocuje 
všechny aspekty a okamžiky, vytrácí se vědomí odpovědnosti i před-
stava, že konsistentní štěstí může existovat. Proto je tak naléhavá nová 
evangelizace. To byl vždy hlavní cíl CCEE a dnes ještě více, protože 
tím více pociťujeme její nezbytnost. Nově zřízené dikasterium je jas-
ným znamením odpovědi Svatého otce na tuto naléhavost.

3. Demografie a rodina
Zjevný následek nespokojenosti naší společnosti se ukazuje i v otázce, 
kterou se chceme v těchto dnech hlouběji zabývat: v demografickém 
problému a jeho nevyhnutelném spojení s otázkou rodiny. Podle něj 

2 Srov. Platón. Symposion, 204E–205. 
3  BenedIkt XvI. Učitelům a duchovním, Kaple St. Mary’s University Co-

llege, 17. září 2010.
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je zdravotní stav rodiny obrazem zdraví společnosti a naopak. Když 
totiž všichni, naše vlády v to počítaje, uznávají existenci demografic-
kého problému, je naším úkolem, poslední zmíněné nahlížet ve světle 
víry a tím s vědomím Boží lásky a porovnávat ho tedy v jeho, totiž 
v dokonalém zjeveném plánu Ježíše Krista.

Rodina a život jsou integrální součástí Božího plánu, jeho způ-
sobem, jak nám dát předchuť dokonalého společenství. Krása lásky 
mezi mužem a ženou, kteří vcházejí do celoživotního svazku a dávají 
si lásku, aby také přijali a vychovali nové lidi, je a bude vždy nej-
krásnějším obrazem Boha. Dnes však žijeme v takové kultuře, která 
není schopná vnímat realitu z tohoto úhlu pohledu. Proto často chybí 
připravenost přijímat život. Organizace našeho moderního městské-
ho života ztěžuje zajištění mnohočlenné rodiny. Hodnotě ženy a ma-
teřství se nevěnuje dostatek pozornosti. Hospodářská krize a neza-
městnanost se bezprostředně dotýkají mnoha rodin a působí obavy 
a starosti. Nemůžeme opominout skutečnost, že je zpochybňován sám 
pojem rodiny a my máme velkou starost kvůli nebezpečí, kterému 
je vystaven lidský život, zvláště v době, kdy je nejzranitelnější, totiž 
před narozením a když spěje ke konci. Krize rodiny je především as-
pektem krize kultury. Pokud žijeme v okamžiku a pro něj, ztrácíme 
intelektuální i biologické i psychologické spojení s budoucností; ani se 
necítíme jedno se vším stvořením, ani se jím necítíme neseni.

Jak lze tuto situaci změnit? Církev vyzývá politiky ke změnám, 
které odpovídají skutečným potřebám rodin a požaduje, aby konkrét-
ní pomoc byla stále těsněji a účinněji spojena s rodinou. Co však asi 
působí v naší společnosti a rodinách nouzi, nejsou řešení nejbezpro-
střednějších problémů, i když i ty jsou mnohdy naléhavé a nezbyt-
né, nýbrž především nadšení, energie, která nám byla dána od Boha, 
abychom žili v něm. Když je člověk inspirován Bohem, může být pln 
radosti, tedy pln naděje při přebírání odpovědnosti za život, může pra-
covat pro dobro všech, může přistoupit na trvalé kompromisy a pod-
porovat život.

Zítra budeme mít možnost hlouběji objasnit celou šíři problému. 
Jedno se však jeví zcela jasně: demografický problém poukazuje na 
nezbytnost péče o rodinu i ve smyslu pastorace i na politické a právní 
rovině. Tím se ukazuje skutečná možnost evangelizace a od nás všech 
to vyžaduje vnímavost. Na druhou stranu nás povzbuzuje skutečnost, 
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že s touto starostí nejsme sami. Existuje totiž velká shoda mezi kato-
lickou církví a ortodoxními církvemi i ve vztahu k antropologickým 
i teologickým základům, které mluví pro křesťanský pohled na rodinu 
a pro naléhavost ji chránit, jak to dokazuje téma 1. katolicko-ortodox-
ního fóra: „Rodina jako dobro pro lidstvo“.

4. Úvaha ke končícímu Roku kněží
Světová církev zažila v červnu konec Roku kněží. Modlili jsme se za 
naše kněze. Spolu s papežem jsme se snažili utvrdit je v radosti ze 
života darovaného Bohem a v úřadu, který je uschopňuje, aby dávali 
život a Boha mnoha lidem, kteří se přiblížili církvi.

Mnoho našich témat a výzev zaměstnává Evropu a od církve dále 
vyžaduje, aby byla živá a aktivní. CCEE se snažila přispět svým spe-
cifickým posláním: organizováním setkání, na nichž by naše biskup-
ské konference měly možnost se dělit o spolupráci a rozvíjet se za 
účelem podpory osobního setkání s Bohem a kultury života a lásky. 
Přitom se poukazuje na ekumenické vztahy na evropské úrovni, i ve 
formě stálého dialogu s ERC i bilaterálním dialogem s ortodoxními 
církvemi v rámci fóra, které se bude za dva týdny konat již podruhé. 
Chtěl bych upozornit na tři události tohoto roku, které byly v práci 
CCEE obzvlášť relevantní. Připomínám shromáždění biskupů ohled-
ně odpovědnosti za média v listopadu 2009 ve Vatikánu, jehož před-
mětem byla nová internetová kultura a z nějž vzešly výzvy pro církev; 
VIII. kongres o migraci v Malaga, kde jsme společně probírali výzvy, 
které s sebou nese migrace lidí pro rodinu, společenství a celou spo-
lečnost a konečně krásnou pouť na ochranu stvoření z Ostřihomi do 
Mariazell přes Bratislavu a Sankt Pölten.

Všemi svými setkáními CCEE usiluje přispět jak reflexí, tak i pas-
torací. Právě z tohoto důvodu ale musíme trochu zvážit naši struktu-
ru, komise, naše finance a metody. A sice ne proto, že se nacházíme 
v krizi, nýbrž právě proto, že jsme životaschopní a stále se musíme 
přizpůsobovat skutečnosti, abychom lépe odpovídali Božímu volání. 

Znovu děkuji J. Em. kardinálu Bozaničovi a J. Ex. Mons. Srakičo-
vi za jejich pozvání, abychom měli naše výroční setkání zde v tomto 
nádherném městě, v němž, jak doufáme, prožijeme intenzivní dny re-
flexe, modlitby a přátelství.
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B) Deklarace o demografii a rodině 

Předsedové biskupských konferencí evropských států se setka-
li v Chorvatsku v Záhřebu na 40. plenárním zasedání Rady evrop-
ských biskupských konferencí (CCEE) a věnovali se tématu demo-
grafie a rodiny. Průzkum, kterého se zúčastnily biskupské konference 
47 zemí, potvrdil jasný demografický pokles. Na něj má bezesporu 
vliv rodinná politika, uplatňovaná v různých zemích, ale to nestačí 
k uspokojivému vysvětlení závažného a rozsáhlého poklesu porod-
nosti, charakterizovaného jako „demografická zima“. Rozšířené kul-
turní ovzduší má naopak nemalý vliv na osobní i sociální jednání. 
Ze strany katolíků je nutné, aby rozvíjeli uvědomělejší a doloženou 
víru, a mohli tak kriticky hodnotit převládající kulturu, která otevře-
la diskusi o takových hodnotách, jako je lidský život od počátku po 
přirozený zánik, lidská osoba s její objektivní strukturou, svoboda 
jako morální odpovědnost, věrnost, láska a rodina. Velmi znepokoju-
jící je například diskuse, která v těchto dnech probíhá v Radě Evropy 
a chce omezit právo na výhradu svědomí zdravotního personálu, aby 
byl usnadněn přístup k potratu. To vše naznačuje, že vedle nutnosti 
dobře zakořeněné a živé víry je zapotřebí věřit, že rozum je schopen 
odhalit pravdu o věcech samých a etice. Zdá se, že zásadní nedůvěra 
k lidskému rozumu byla poznamenána tzv. post-modernou. Vystupo-
vání katolické církve v těchto okolnostech musí být inspirováno nadě-
jí (naší nadějí je Ježíš Kristus) a musí umět zachytit náznak pozornosti 
a důvěry, i když jsou vyjádřeny zdrženlivě.

Jsme přesvědčeni, že lidské vědomí má schopnost otevřít se hodno-
tám obsaženým v naší stvořené a skrze Ježíše Krista Bohem vykoupe-
né přirozenosti. Církev si uvědomuje své poslání, že má sloužit člověku 
a společnosti hlásáním Krista Spasitele, a připomíná antropologické 
a sociální důsledky, které se od něho odvozují. Z tohoto důvodu ne-
přestává svědčit o základních hodnotách života, manželství mezi mu-
žem a ženou, rodiny, náboženské svobody a svobody výchovy. Jsou to 
hodnoty, které zakládají a zaručují každou další hodnotu oslabenou 
v sociální a politické rovině. Mnohé rodiny, které zachytily Ježíšovu 
přítomnost a žijí podle pravdy o rodině, nepřestávají vydávat svědectví 
o kráse a souladu, jaký má se srdcem člověka církev, když hlásá a uka-
zuje, že je možné žít v rodině tak, jak k tomu vyzývá Kristus.
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Ve světle tohoto tématu vyšla v plné naléhavosti najevo výchovná 
role podle tisíciletého dědictví církve: je to úkol, který v Kristu – pra-
vém Bohu a dokonalém člověku – nachází učitele, vzor a zdroj milosti.
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2.  DOKUMENTY PLENÁRNÍHO
ZASEDÁNÍ CCEE

TIRANA, 29. ZÁŘÍ – 2. ŘÍJNA 2011:

A) Jean-Luc Moens: Odpovědi na otázky z dotazníku  
o nové evangelizaci

Úvod
Odpovědi na otázky z dotazníku zaslaného CCEE představují velké 
bohatství. Ukazují, že otázka nové evangelizace je předmětem velké 
starostlivosti pro všechny evropské biskupské konference a pro mno-
ho evropských biskupů. V různých podobách se často během mnoha 
let vykonalo mnoho práce, která byla vždy zaměřena výslovně na no-
vou evangelizaci:

–  diecézní synody a úvahy na úrovni biskupských konferencí;
–  publikace dokumentů: téměř každá země zveřejnila jeden nebo 

i více dokumentů na toto téma;
– mimoto mnohdy docházelo k mnoha praktickým realizacím.

Odpovědi však zároveň ukazují velkou různorodost v závislosti na 
specifickém prostředí každé země a každé kultury, což by nás nemělo 
překvapovat:

– některé země jsou charakteristické velkou sekularizací;
– některé země poznaly totalitní režimy;
– některé země se zotavují z nedávno skončené války;
–  v některých zemích katolická víra představuje menšinu vzhle-

dem k jiným církvím a náboženstvím atd.

Avšak i přes všechny rozdílnosti vidíme zásadní shodu týkající se po-
třeby nové evangelizace od severu na jih a od východu na západ Evropy.

1. V čem spočívá nová evangelizace
Všechny odpovědi se shodují v tvrzení, že nová evangelizace je 
v této chvíli v našich zemích prostě uskutečněním misijního povo-
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lání církve, které patří k její podstatě: „Hlásat evangelium je skuteč-
ně milostí a vlastním povoláním církve, a ona v něm nachází svou  
nejvnitřnější totožnost. Církev existuje právě proto, aby hlásala evan-
gelium“… (EN 14).

Jedna z biskupských konferencí v dotazníku toto přesvědčení dob-
ře shrnuje: „Evangelizace je projevem života a vitality církve. Církev 
se stala sama sebou tehdy, když z popudu Ducha Svatého o letnicích 
vyšla z večeřadla. Z tohoto důvodu evangelizace nesmí být chápána 
jako jedna z pastoračních aktivit církve, ale jako projev její sa-
motné přirozenosti a jejího poslání, jako znamení přítomnosti Ducha 
Svatého, který ji oživuje a vede.“

Pro mnohé znamená nová evangelizace v první řadě jít k lidem, 
kteří se vzdálili od církve a od víry, a k pokřtěným, kteří ztratili 
svou křesťanskou identitu. Jedná se také o pomoc těm křesťanům, 
kteří přijali svátosti1, aby se stali křesťany evangelizovanými, což 
znamená, aby měli osobní vztah s Kristem. Osobní vztah s Kristem 
zdůrazňují mnozí; je cílem veškeré evangelizace a setkání s Ježíšem 
jako osobou je zároveň podmínkou, aby se člověk stal evangelizáto-
rem. Proto se od nás žádá, abychom v žádném případě neoddělovali 
novou evangelizaci od události samotného Krista. Být křesťanem 
znamená především setkání s osobou. Z tohoto důvodu nebude ni-
kdy možno novou evangelizaci jednoduše shrnout do nějakého pro-
gramu nebo do několika pastoračních směrnic.

V Evropě se nová evangelizace nemůže omezit ani jen na „pastora-
ci pro znovuzískání“ – pro návrat těch, kdo se vzdálili od víry, kterou 
přijali při křtu. Mnozí zdůrazňují např. to, že imigrace nekřesťanské-
ho obyvatelstva do jejich země představuje pro novou evangelizaci 
výzvu. Někteří hovoří také o missio ad gentes v jejich vlastní zemi. 
Ta dříve spočívala v tom, že se šlo ke vzdáleným nekřesťanským ná-
rodům. Tytéž národy jsou dnes přítomné v naší zemi. I ony jsou cílem 
nové evangelizace.

Jinou starostí týkající se nové evangelizace je nutnost čelit změ-
nám ve společnosti, nové nastupující kultuře a rostoucí sekularizaci, 

1  Do kostela jdou pětkrát v životě: ke křtu, k prvnímu svatému přijímání, 
k biřmování, na svoji svatbu a na pohřeb. Také existuje problém mladých 
lidí, kteří opouštějí církev hned po biřmování.
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kde náboženství a křesťanství už nemá místo. Někteří pozorují určité 
„vymýcení křesťanské paměti“ a nutnost přechodu od takzvané církve 
křesťanské kultury k církvi misijního typu. Jiní to vidí tak, že dnešní 
církev je v podobné situaci jako v době Skutků apoštolů – ponořená 
do cizí kultury. V tomto kontextu si může nová evangelizace vzít za 
vzor prvotní církev, kde se hlásání radostné zvěsti spoléhalo na malá 
společenství, která žila a slavila svou víru. Je třeba si všimnout zvláště 
toho, že v mnoha zemích se zdůrazňuje evangelizační dopad meziná-
rodních nebo místních hnutí a nových společenství, stejně tak jako 
svědectví křesťanského života a žité lásky ve vztahu k chudým.

Mnohdy se evangelizace kultury uskutečňuje znovuobjevením 
a nabídkou principu společenství a obecného dobra, např. v boji proti 
omezování náboženství na soukromou sféru.

Rovněž se konstatovalo, že nová evangelizace vyžaduje radikální 
pastorační a existenciální konverzi. Je třeba nových forem hlásá-
ní Krista, které by se obracely k lidem srozumitelným jazykem. Pro 
novou evangelizaci je třeba nového elánu a nové misijní horlivosti.

Cituji pasáž napsanou Skotskou biskupskou konferencí: „Nová 
evangelizace neznamená udělat znovu něco, co se neudělalo v minu-
losti dobře anebo předkládat evangelium prostě tak, jak se předkláda-
lo v minulosti. Spočívá spíše v odvaze razit nové cesty, abychom čelili 
situaci, v níž se církev nachází dnes. Jedná se především o duchovní 
činnost schopnou vrátit naší době odvahu a sílu prvních křesťanů 
a prvních misionářů, aby splnili Pánův příkaz k misii.

Naším největším problémem je možná nedostatek důvěry. Ne-
chybí dobrá vůle ani potenciál, ale ještě je třeba se odrazit k tomu, 
aby u katolíků postupně narůstala jejich důvěra, a tak byli schopni 
dosvědčovat svou identitu.“

Závěr z prvního bodu
Ze souhrnu dotazníkových odpovědí podle mého názoru jasně vy-
plývá potřeba skutečně objasnit, co je ve výrazu „nová evangelizace“ 
obsahem adjektiva „nová“.

Můžeme totiž konstatovat, že nová evangelizace není až natolik 
nová, jak bychom si mohli myslet. Mnohé země říkají, že začaly před 
dvaceti léty nebo dokonce ještě dříve. 

Např. dokument Německé biskupské konference hovoří systema-
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ticky o „(nové) evangelizaci“, čímž se jasně vyjadřuje, že prostě není 
rozdíl mezi novou evangelizací a evangelizací jako takovou…

Jedna země, ve které svrhli  komunismus, říká: „Za nové se po-
važuje všechno to, co v oblasti evangelizace přišlo po prosinci 1989. 
Zachovaly se tradiční způsoby evangelizace, ale získaly nové nadšení 
a nové metody.“

Portugalská biskupská konference se smyslem pro humor konsta-
tuje: „Dělat starou evangelizaci je protimluv.“

Na druhé straně někteří říkají, že je nebezpečné uspěchaně nazý-
vat „novou evangelizací“ některé činnosti vykonávané z nouze.

Slovinská biskupská konference shrnuje všeobecné mínění, kte-
ré žádá od Svatého otce, aby následující synoda stanovila vhodnou 
a použitelnou definici „nové evangelizace“.

Mně osobně se zdá, že Jan Pavel II., když 9. června 1979 v Nowé 
Hutě v Polsku předložil pojem „nová evangelizace“, nesledoval tím 
ani tak novost, jako spíše obnovu evangelizace. Přál si obrátit pozor-
nost všech katolíků na skutečnost, že i v takzvaně evangelizovaných 
zemích je evangelizace ještě stále potřebná. Dnes, 32 let po výzvě 
z Nowé Huty, bychom snad mohli hovořit spíše o kontinuální evan-
gelizaci než o nové evangelizaci.

2. Výzvy a těžkosti nové evangelizace
Výzvy a těžkosti nechybějí. Seznam vypracovaný biskupskými kon-
ferencemi je dlouhý. Existuje mnoho společných bodů i některá spe-
cifika spojená se situací v jednotlivých zemích. Všechny výzvy mů-
žeme rozdělit do dvou kategorií:

2.1. Výzvy spojené všeobecně se společností
Všeobecnou výzvou, kterou různými způsoby zdůrazňovali všichni, 
je to, že v kultuře a ve společnosti narůstají sekularizace2, hédonis-
mus, individualismus, konzumismus, materialismus a ateismus – za-
tmění Boha, o němž hovoří Benedikt XVI. – a zasahují i katolíky, 

2  V některých případech by se dokonce mohlo hovořit o procesu návratu 
k pohanství, který nabývá velmi různých podob: od útěku k astrologii, 
jež je ve sdělovacích prostředcích brána jako běžná věc, až po závislost na 
hrách a alkoholu.
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z nichž velké procento žije v praktickém ateismu. Někteří zdůrazňují, 
že je třeba tuto kulturu analyzovat a vést s ní dialog, abychom pocho-
pili, jak můžeme předkládat víru, ale zároveň, jak se jako křesťané 
můžeme angažovat v sociální, ekonomické a politické oblasti. Jiní tr-
vají na potřebě, aby v dialogu s kulturou dozrávala inteligence i srdce, 
což se projevuje vírou přátelskou rozumu a životem ve znamení vzá-
jemné lásky a pozornosti vůči chudým a trpícím. Jde o život jednoty 
mezi pravdou a láskou. Odtud by mohl vzejít nový jazyk, který by 
byl vhodný pro očekávání člověka naší doby.

Druhá kategorie výzev se točí okolo života. Dnešní člověk hledá 
rovněž smysl svého života. A zároveň prožívá jakoby ztrátu naděje. 
Kraluje zde kultura smrti. Mnozí hovoří o klesající porodnosti, o dů-
sledcích potratů, o ztrátě morálních opěrných bodů, které rozvracejí 
rodiny a manželství. To všechno vede k nedostatku naděje a důvěry 
a ke zhroucení rodinného života. Mohli bychom to nazvat „krizí dů-
věry v život“.

V této souvislosti mnozí zdůrazňují, že je důležité obnovit jazyk, 
jímž církev hovoří o manželské lásce a o sexualitě. Taková obnova 
nyní existuje v teologii těla Jana Pavla II.; kdybychom ji umožnili lépe 
poznat, pravděpodobně by to otevřelo nové pastorační linie. Já osobně 
se cítím k tomu vyzván úspěchem, s nímž se tato teologie setkává 
mezi mladými lidmi v USA a Austrálii.

Třetí kategorie se týká všech problémů spojených s emigrací  
a imigrací.

Některé země jsou svědky toho, že jejich obyvatelé odcházejí za 
prací a za lepšími životními podmínkami. Takováto emigrace uvádí 
do nebezpečí manželské páry a rodiny, odřezává mladé lidi od jejich 
kořenů a od víry a vyprazdňuje farnosti od přítomnosti mladých lidí.

Jiné země se nacházejí v situaci, že musejí čelit silnému přílivu 
imigrantů. V některých zemích, jako např. v Řecku, se jedná o kato-
lické uprchlíky; způsobilo to, že počet katolíků tam vzrostl z 50 000 
na 350 000, se všemi myslitelnými problémy. Existuje však také příliv 
imigrantů jiných náboženství, kteří v mnoha zemích představují vý-
zvu pro novou evangelizaci. 

Je třeba si také povšimnout toho, že nemálo zemí upozorňu-
je na skutečné misijní výzvy jako je exodus z venkova a překotná  
urbanizace.
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Čtvrtá výzva se týká vytěsnění náboženství do soukromé sféry, 
což je v některých zemích důsledkem omezení náboženské svobody, 
a může to vést k velkému ztížení všech forem evangelizace.

Poslední výzvu spojenou se společností jako takovou signalizu-
jí téměř všechny delegace: Sdělovací prostředky často předkládají 
falešný obraz církve, ale kulturní revoluce spojená s internetem a se 
sociálními sítěmi vytváří příležitost pro novou evangelizaci.

2.2. Výzvy spojené se samotnou církví
První evidentní výzvou uvnitř samotné církve je vytvoření skutečné 
„misijní pastorace“, která by pomáhala věřícím využívat tyto těžké 
časy jako příležitost k prohloubení jejich víry a k pocitu zodpověd-
nosti za hlásání evangelia. Jedná se o vzbuzení nové misijní dynami-
ky u všech katolíků. Takový úkol se může zdát obtížný, když vidíme – 
jak ukazují odpovědi z dotazníku – že se mezi katolíky víra zmenšuje: 
méně věří v Boha, v existenci duše, v život po smrti, v Ježíše Krista 
jako Spasitele. Jejich život modlitby je velmi chabý. Samotní věřící 
mohou být pro hlásání překážkou, pokud se jejich život jeví v rozporu 
s vírou. Handicapem v této oblasti je rovněž nedostatek povolání a lai-
ků formovaných pro evangelizaci.

Účinnou odpověď na tuto misijní výzvu nelze hledat v aktivismu, 
ale zdrojem autentického misijního života je důvěrný vztah s Kris-
tem v lůně společenství. Nová evangelizace je tedy především stav 
duše a odvážný způsob jednání spojený s uměním rozpoznávat zna-
mení časů a interpretovat novou situaci v lidských dějinách.

Druhá výzva se týká prostředků, jež se mají používat. Např. ob-
vyklá místa nabízená pro setkání s vírou se navštěvují stále méně. 
K tomu, aby se farnosti stávaly skutečnými misijními místy, je třeba 
skutečné konverze. Je nutné hledat i jiná viditelná místa. Těm, kte-
rým říkáme: „Přijďte a uvidíte“, je třeba mít co ukázat. Mladí usilují 
o neděli, která by byla „křesťanskou událostí“. Cestují, aby se setkáva-
li tam, kde se dá žít a slavit, jako např. na Světových dnech mládeže. 
To proto, že mnozí trvají na skutečnosti, že hlásání nelze oddělovat od 
nabídky živých společenství, která jsou „biotopem víry“ anebo „mís-
ty sdělování víry“. Někteří připomínají misijní příležitost nabízenou 
v lidové zbožnosti a na poutních místech; něco je třeba očistit, ale je 
to velký zdroj pro obranu před sekularizací.



155

Třetí výzva spočívá v obnovení katecheze a pastorace svátostí, aby 
se z nich stalo skutečné místo pro evangelizaci. Mnozí zdůrazňují, že 
katecheze je slabá. Italská biskupská konference předkládá pro tuto 
oblast zajímavý návrh: „Nová evangelizace musí začít od nejdůleži-
tějších témat křesťanského hlásání – Bůh, Kristus, Duch Svatý, milost 
a hřích, svátosti a církev, smrt a věčný život. Evangelizace, která by 
nenapomáhala rozumu, aby se zaměřil na tato témata, by nepomoh-
la novým generacím k pochopení hodnoty a důstojnosti křesťanské 
víry. Pravděpodobně právě nedostatečnost ‚rozumové pastorace‘ 
je vysvětlením toho, proč mnoho mladých na konci své kateche-
tické formace opouští církev.“ Pro hlásání naší víry máme zapotřebí 
obnovu apologetiky.

Čtvrtá výzva se týká obrazu, který církev poskytuje sama o sobě 
a na který okamžitě silně dopadají např. pedofilní skandály. Dnešní 
církev potřebuje svědectví svatých.

Mnozí zdůrazňují pozitivní vliv návštěv Svatého otce v jejich zemi, 
stejně jako účinek Světových dní mládeže na mladé lidi.

A konečně pátou výzvu představuje ekumenismus při evangeliza-
ci, o němž hovoří zvláště biskupské konference zemí, kde je převaha 
pravoslavných.

3. Hlavní aktéři nové evangelizace
Všichni se shodují v tvrzení, že každý Ježíšův učedník se musí cí-
tit zodpovědný za hlásání evangelní zvěsti v rámci svých možností 
a svých darů. Toto hlásání je in primis zodpovědností biskupa. Faráři 
a všichni zodpovědní za pastoraci si musí misijní dynamiku vzít za 
svou, avšak zdá se, že i přes vynaložené úsilí to vždy neodpovídá 
reálné situaci.

Pravidelně se uvádějí tři hlavní aktéři:
–  rodiny by měly být prvním misijním místem, kde se víra přijímá 

s mateřským mlékem. „Krizi víry na našem kontinentu nelze 
v první řadě připisovat sekularismu, ale skutečnosti, že v našich 
rodinách se předávání víry přerušilo“;
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–  katolické školy3: spojení nové evangelizace s výchovnou instan-
cí je zdrojem naděje, počátkem nové cesty a zdrojem nové pas-
torační dynamiky, která bývá často obětí přílišné fragmentace;

–  hnutí a komunity: v různém pořadí bývají uváděny kurzy Alfa, 
Cursillos, Charismatická obnova, manželská setkání, Komunita 
Emanuel, Frères de St. Jean, Fokoláre, Neokatechumenátní ces-
ta, Comunione e Liberazione, Taizé a Komunita Sant’Egidio… 
kromě určitého počtu místních hnutí. Někteří zároveň zdůraz-
ňují nebezpečí, že se hnutí a nové komunity uzavírají do sebe 
a nenavozují změnu ani ve farnostech, ani ve společnosti.

4.  Je nová evangelizace známá a přijímaná? Jak pomáhat věřícím, 
aby ji objevovali a žili?

Odpověď na tuto otázku nabývá různých podob podle jednotlivých 
zemí: v některých z nich je pojem nové evangelizace dobře známý, 
jinde méně. Ve všeobecnosti si svou misijní povinnost uvědomují a žijí 
ji především angažovaní křesťané, zatímco mnozí katolíci si i nadále 
myslí, že evangelizace je záležitostí kněží, řádových sester a několika 
laiků více zapojených do církevního života.

Překvapuje konstatování, že v mnoha zemích jsou to právě mladí, 
kdo se s největším nadšením vrhají do nové evangelizace. To je 
příležitost, kterou je třeba zachytit. Mladí nemají strach, touží nasadit 
se, ale obtíž často spočívá v jejich integraci do farností.

V mnoha případech jsou věřící spíše odrazováni. Nedostatek víry 
jde ruku v ruce s nedostatkem naděje. Farníkům dělá starost, když 
vidí, že jejich farnost má tendenci k uzavřenosti, ale zároveň nechá-
pou důležitost nové evangelizace. Je překvapivé, že nevidí souvislost 
mezi jedním a druhým.

Pro nové probuzení misijní horlivosti mnozí trvají na osobním 
vztahu s Kristem. Jsou návrhy, aby se misijní formace poskytovala 
i v seminářích a na teologických fakultách.

A konečně mnozí tvrdí, že chybějící jasná definice toho, co je nová 
evangelizace, vytváří brzdu samotného jejího rozvoje.

3  Často představují první místo formace a evangelizace, protože rodiče 
s tím mají těžkosti!
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5. Příjemci nové evangelizace
Důsledky chybějící definice pojmu nové evangelizace jsou zvláště vi-
ditelné, když jde o vymezení toho, co je její „public target“ (veřejný 
cíl). Je jasné, že pro mnohé začíná nová evangelizace v první řadě 
u samotných věřících, kteří se mají stát „dospělými ve víře“, a u těch, 
kdo se nějakým způsobem od církve vzdálili. Obrací se také na ty, 
kteří Slovo nepřijali natolik, aby proměnilo jejich osobní, rodinný i ve-
řejný křesťanský život. Lze tedy hovořit o evangelizaci pokřtěných.

Velmi početní jsou také ti, kdo „public target“ rozšiřují daleko 
za oblast pokřtěných. Některé citace: „Cílem nové evangelizace jsou 
všechny skupiny.“ „Evangelizován musí být celý národ – od vrcholu 
(řídící osoby) až k těm nejchudším.“ „Pokud jde o ty, kdo se označují 
za nekřesťany, missio ad gentes je stále aktuální!“ „(Nová) evangeli-
zace je určena všem.“ „Na tuto univerzalitu poukazuje i výraz ‚kato-
lický‘.“ „Soudíme-li na základě dospělých katechumenů a těch, kdo 
začínají znovu, předmětem nové evangelizace jsou všechny kategorie 
obyvatelstva.“ „Všichni, protože Kristus přišel pro všechny.“4 Je cítit 
potřebu otevřít se pro Nádvoří pohanů.

Zdá se však, že prioritu mají tři kategorie:
–  rodiny: jsou srdcem evangelizace. S jednoduchostí předávají 

hodnoty evangelia v každodenním životě. Jsou základním zdro-
jem důvěryhodnosti církve a naděje pro svět. Zvláštní pozornost 
vyžadují mladé manželské páry a mladé rodiny;

–  mladí lidé: dospívající ve školách, studenti, mladí odborníci, 
kteří hledají smysl života a mohou se stát dynamickými aktéry 
nové evangelizace;

–  sdělovací prostředky: v mnoha případech jsou na první pohled 
obtížné a i tehdy, když tam pracují lidé dobré vůle, jsou média 
často vnímána jako proticírkevní a přispívají k vytváření nového 
obrazu světa a člověka, který evangelizaci nepodporuje.

Mnohé biskupské konference rovněž zdůrazňují důležitost evange-
lizovat svět politiky.

4  Země se značnou přítomností muslimů.
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6. Přínos CCEE
Výměny zkušeností jsou důležité v té míře, v níž se respektují specifika 
každé země. Tyto výměny mohou oživovat naději, vytvářet vzájemnou 
podporu a přispívat k pokroku všeobecných reflexí. Spolupráce mezi ze-
měmi posiluje novou evangelizaci a zvyšuje její účinnost. Jedna z úloh 
CCEE by měla spočívat ve vytváření platformy pro usnadnění těchto 
výměn. To se již děje, např. na úrovni zodpovědných za katechezi.

7. Závěr
Jak vidíte z tohoto souhrnu, v odpovědích na dotazník je obsaženo 
velké bohatství. Krom toho, ze všeho, co bylo řečeno, jsem musel vy-
bírat, abych se vešel do vymezeného prostoru.

Na závěr bych chtěl použít výrok biskupské konference Bosny 
a Hercegoviny, která konstatuje, že nová evangelizace se uskuteční 
„novou otevřeností Duchu Svatému, který oživí duchovní život vě-
řících, aby byli svědky ve světě“.

Tento bod se mi zdá být zásadní. Událostí, která proměňuje „nor-
málního“ křesťana v křesťana misijního, je zkušenost s Duchem Sva-
tým, jež vede k osobnímu setkání s Kristem.

Naše církev Letnice již prožila a už 2000 let žije z Ducha Svatého. 
V modlitbě před začátkem koncilu Jan XXIII. znovu prosil o obnovu:

„Ó, Duchu Svatý, seslaný Otcem v Ježíšově Jménu,
který svou přítomností pomáháš církvi
a neomylně ji vedeš,
prosíme tě, abys ráčil
šířit plnost svých darů na ekumenickém koncilu.
Naší době znovu daruj své divy jako o nových Letnicích.“
(Modlitba, kterou navrhl Jan XXIII. pro přípravu koncilu, 1961)

Zdá se mi, že se nacházíme tak trochu v situaci apoštolů na za-
čátku jejich poslání. O Letnicích právě přijali Ducha Svatého (Sk 2). 
V jejich apoštolátu byla velmi silná znamení Božího působení. Po-
tom přichází pronásledování a protivenství. Proto se velkou společnou 
modlitbou znovu obracejí k Pánovi. Nacházíme se pouze dvě kapitoly 
za Letnicemi – viz Sk 4, 24–31:
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„Když to uslyšeli [hrozby nejvyššího kněze a velerady], společně 
zvolali k Bohu: ‚Pane, ty jsi stvořil nebe a zemi, moře i všechno, co 
je v nich. Ty jsi řekl pod vlivem Ducha Svatého ústy svého služební-
ka, našeho praotce Davida: Proč se pohané bouří, proč národy osnují 
marné plány? Pozdvihují se pozemští králové a vládcové se spolčují 
proti Pánu a jeho Pomazanému. Ano, skutečně, v tomto městě se spol-
čili Herodes a Pontius Pilát s pohany a s izraelským lidem proti tvé-
mu svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal (za Mesiáše). Tak 
vykonali, co předem určila tvoje moc a tvé rozhodnutí. A teď pohleď, 
Pane, jak vyhrožují! Dej tedy svým služebníkům, aby tvoje slovo hlása-
li s veškerou odvahou, a ty přitom zasahuj svou mocí, aby se skrze jmé-
no tvého svatého služebníka Ježíše dála uzdravení a znamení a divy.‘“

Na modlitbu apoštolů Pán odpovídá okamžitě:
„A když skončili tuto modlitbu, otřáslo se to místo, kde byli shro-

mážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým, takže s odvahou 
hlásali Boží slovo.“

Tento text nám poskytuje klíč k žití evangelizace v těžkých pod-
mínkách, což byly vždy takové, kdy církev musela poslouchat svého 
Pána. Klíčem je Duch Svatý. On je mladostí církve. Je stále nový. Je 
učitelem evangelizace.

Abychom žili novou evangelizaci, prosme Ducha Svatého! Tak jako 
blahoslavený Jan XXIII. prosme za nové Letnice pro evropskou církev.

Bez nových Letnic nebude ani žádná nová evangelizace!
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B) J. Ex. Mons. Rino Fisichella: Nová evangelizace v Evropě

Známe již analýzy současné situace i všech těžkostí, které naše církve 
prožívají, a také známe krizi přítomného okamžiku. Nesmíme však 
zapomínat, že Evropě byly věnovány již dvě synody: první před dva-
ceti léty, v roce 1991, a druhá v roce 1999, z níž vzešel v roce 2003 
zveřejněný dokument Ecclesia in Europa (dále jen „EiE“).1 To, o čem 
se tam diskutovalo a co bylo napsáno, nemůže upadnout v zapomnění. 
Je pravda, že mezitím již uplynula další desetiletí, avšak v těchto tex-
tech stále nacházíme cenná usměrnění. Především tam, kde se říká, 
že „stále více dozrávalo vědomí jednoty, které spojuje jednotlivé části 
Evropy, aniž by popíralo z dějin vyplývající rozdíly“ (EiE č. 4). A ješ-
tě jasněji: „Všude pak je zapotřebí obnoveného hlásání také těm, kdo 
jsou již pokřtěni. Tolik současných Evropanů si myslí, že vědí, co je to 
křesťanství, ale ve skutečnosti je neznají. Často dokonce nejsou prvky 
víry či její samotné základní znalosti už známé. Mnoho pokřtěných 
žije, jako by Kristus neexistoval: zvláště při obřadech sice opakují 
gesta a znamení víry, ale neodpovídá tomu její skutečné přijetí a dů-
věrný vztah k Ježíšově osobě. U mnohých na místo pevných jistot 
víry nastoupil jakýsi neurčitý a nezávazný náboženský cit; šíří se růz-
né formy agnosticismu a praktického ateismu, které ztěžují a zvětšují 
rozpor mezi vírou a životem; různí lidé se nechali nakazit duchem 
imanentistického humanismu, který v nich oslabil víru a přivedl je 
často k tomu, že ji úplně opustili; jsme svědky jakéhosi sekulárního 
výkladu křesťanské víry, jenž narušuje její základy a s nímž se spojuje 
hluboká krize svědomí a křesťanské morálky. Velké hodnoty, které 
dalekosáhle inspirovaly evropskou kulturu, byly odděleny od evan-
gelia, ztratily tak svou nejhlubší duši a uvolnily prostor pro nemálo 
odchylek“ (EiE č. 47). Stačí si znovu přečíst projevy Benedikta XVI., 
zvláště z jeho návštěv ve Velké Británii, Portugalsku a Německu, aby-
chom si ověřili, nakolik si tato tvrzení zachovávají svou aktuálnost 
i v našich dnech.

1  Jan Pavel II. Posynodální apoštolská exhortace o Ježíši Kristu žijícím ve 
své církvi, prameni naděje pro Evropu Ecclesia in Europa (28. června 
2003). Praha: ČBK, 2003 (poznámka redakce).
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Na základě těchto usměrnění nelze zapomínat na kulturní kontext 
s jeho znaky sekularismu a s negativními důsledky především pro 
pochopení vlastního života. Nacházíme se v situaci v mnoha směrech 
paradoxní. Vychází najevo odklon od křesťanského náboženství, ale 
projevuje se obnovený smysl pro hledání toho, co je posvátné a ná-
boženské. Tvrdí se, že víra nemůže mít žádné slovo, pokud se hovoří 
o soukromém, veřejném a společenském životě, a přesto dokážeme 
naplnit města veřejnými iniciativami. Bohužel je i nadále zřejmé, že 
osobní život se utváří bez ohledu na perspektivu víry, která je vyka-
zována do soukromé sféry, aniž by měla dopad na život meziosobních, 
veřejných a občanských vztahů. Našeho současníka silně charakteri-
zuje žárlivá ochrana jeho osobní nezávislosti. Stal se alergickým na 
jakékoli spekulativní myšlení, omezuje se na pouhou danou chvíli, na 
daný časový úsek a klame se v tom, že pravé je pouze to, co je plodem 
vědy, a to je proto také morálně přípustné. Je chvatně unášen jakýmsi 
pragmatickým empirismem, který ho vede k tomu, že si cení faktů, 
a nikoli myšlenek. Bez jakýchkoli zábran rychle mění svůj způsob 
myšlení a žití a stává se subjektem stále více v pohybu, vždy připrave-
ným něco zakoušet. Touží být součástí každé hry, i když ta ho přesa-
huje, zvláště pokud zasáhne jeho již ani neskrývaný narcismus, který 
v něm vytváří iluzi o tom, co je podstata života. Stojíme tváří v tvář 
explodujícím požadavkům individuálních svobod, které se týkají ob-
lasti sexuálního života, meziosobních a rodinných vztahů i činností 
ve volném čase a v práci. Myslet si, že tato dimenze se nedotýká také 
víry, je klam, od něhož bychom se měli vzdálit. Náboženství se totiž 
nepopírá, ale je mu přičítána role jen v přesně vymezených hranicích. 
Do etického úsudku a chování zasahuje jen částečně a marginálně. 
Jakkoli paradoxní se to může zdát, sociální požadavky se vznášejí ve 
jménu spravedlnosti a rovnosti, ale touha žít na individuální úrovni co 
nejsvobodněji je v podstatě rozhodující. Na rozdíl od nedávné minu-
losti se mnohem více toleruje a snáší sociální nespravedlnost a nerov-
nost než zákazy dotýkající se soukromé sféry. V podstatě se vytvořila 
úplně nová situace, v níž staré hodnoty, a především ty, které jsou 
výrazem křesťanství, mají být nahrazeny. V takovéto perspektivě, 
kdy ústřední místo a těžiště všech životních forem zaujímá člověk, se 
Bůh stává neužitečnou hypotézou a konkurentem, jemuž je třeba se 
vyhnout. Tento obrat se odehrál relativně snadným způsobem, často 
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ve spojení se slabou teologií a religiozitou založenou spíše na pocitu 
a neschopnou ukazovat víru v širší perspektivě.

Bůh ztratil své ústřední místo, které mu patřilo. Důsledkem toho 
je, že své místo ztratil i sám člověk. Zatemnění smyslu života omezuje 
člověka natolik, že neví, kam patří, a že už ani nenachází své místo 
mezi stvořením a uvnitř společnosti. Určitým způsobem upadá do pro-
métheovského pokušení: klame se v domnění, že se může stát pánem 
života a smrti, protože on sám rozhoduje o tom, kdy, jak a kde. Žije 
se kultura zaměřená na uctívání dokonalosti těla; meziosobní vztahy 
se stávají selektivní na základě krásy a fyzické dokonalosti a nakonec 
se zapomíná na to podstatné. Upadá se tím do trvalého narcismu, kte-
rý brání člověku, aby založil život na trvalých a pevných hodnotách, 
a zasekává se na efemérní úrovni. Odtud přichází velká výzva pro 
budoucnost: dát pochopit, že nucené umlčení touhy po Bohu, jež je 
zakořeněná v nitru člověka, nikdy nemůže vyústit v jeho skutečnou 
autonomii. V dané situaci je potřebné, aby nová evangelizace získala 
smysl, který by byl schopný ukázat, že záhada osobní existence se 
nevyřeší odmítáním tajemství, ale rozhodnutím ponořit se do něj. To 
je cesta, po níž máme jít. Jakákoli zkratka představuje riziko, že za-
bloudíme v labyrintu houštiny, odkud nelze vidět ani východ, ani cíl, 
jehož máme dosáhnout.

V našich dnech slovo „krize“ patří k nejužívanějším z každoden-
ního slovníku. Před touto situací stojíme často bezbranní a možná 
neschopní nacházet z ní správné východisko. Krize však nikdy není 
výlučně negativním děním. Obsahuje i prvky, které nás nutí uvažovat, 
jak a nakolik byla naše pastorace důvěryhodná, a vede nás k tomu, 
abychom byli nuceni hledat vhodnější formy, jak jít dál. O krizovém 
období lze smýšlet i pozitivně. Při důkladném zkoumání situace per-
manentní krize, v níž se svět nachází, je třeba zdůraznit, že se netýká 
předně ekonomického a finančního řádu. Krize, kterou prožíváme, je 
především řádu kulturního a antropologického. V krizi je člověk. Již 
není schopen znovu nacházet sám sebe po lichých nadějích, jimž se 
oddával, především když uvěřil, že dosáhl dospělosti, že je pánem 
sám sobě a nezávislý na jakékoli autoritě. Pokud by se dílo nové evan-
gelizace rozvíjelo pouze jako návrat k náboženské praxi, znamenalo 
by to jeho zredukování a omezení. Je potřebné vstupovat do rozpozná-
vání patologického stavu, aby se mohla stanovit účinná léčba.
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Pokud jde o Evropu, nachází se v evidentně paradoxní situaci. 
V době, kdy žila svými společnými hodnotami, byla jí vlastní silná 
identita, která ji činila snadno rozpoznatelnou i navzdory teritoriál-
ním hranicím. Avšak v posledních letech, i když padly hranice, a tím 
se mohl usnadnit proces sjednocování, vidíme, že se zvětšuje množ-
ství rozdílů a narůstá extremismus; fragmentárnost dominuje natolik, 
že způsobuje štěpení jakékoli potenciální jednoty. Pokud k něčemu 
takovému dochází, obávám se, že je to dáno i faktem, že se chce bu-
dovat Evropa nezávislá na křesťanství a v některých případech do-
konce v protikladu k němu. Avšak křesťanství je podmínkou nutnou 
pro koherentní pochopení historie i současnosti našich zemí. Volba 
neutrálního postoje vůči náboženství, pro kterou se mnozí rozhodli 
a řídí se jí, je tou nejškodlivější metodou, jakou si jen lze představit. 
Pro Západ nemohou být všechna náboženství stejná. Nenacházíme 
se v tmavé noci, kde je všechno bezbarvé. Primát rozumu, který naše 
civilizace získala během staletí, nemůže zlhostejnět egalitářstvím 
tekutých písků, které brání v rozlišení mezi náboženstvími a v po-
znání vlastních počátků a přínosu získaného křesťanstvím. Život ve 
lhostejnosti, agnosticismus a ateismus nejen že nikdy neumožní zís-
kání odpovědi na základní otázku o smyslu života, ale ani nedovo-
lí zaměřit se na cíl účinné jednoty mezi národy. Lepší společnost se 
nezformuje tím, že se křesťanství bude stavět na okraj nebo se bude 
vypuzovat. Tak se k ní nemůže dojít. Protikřesťanská interpretace je 
nejen krátkozraká, ale je pochybná ve svých samotných východiscích. 
Není možné utvářet zralou identitu jednotlivců i národů, pokud se 
bude odhlížet od křesťanství. Naše historie je zajisté provázena světly 
i stíny, ale poselství, které přinášíme, je pro člověka ryze osvobozu-
jící a pro národy představuje nesporný pokrok. Křesťanství přinášelo 
hodnoty a utvářelo kultury tím, že s námahou, ale úspěšně vytváře-
lo syntézu mezi řecko-římským myšlením, nově interpretovaným ve 
světle Písma svatého, a různými kulturními, vědeckými a technický-
mi výdobytky získávanými během staletí. V posledních desetiletích 
tyto hodnoty zkorodovaly a riskují, že budou vystaveny kritickému 
opotřebení nikoli z důvodu ubíhajících let, ale kvůli korozi způsobené 
kulturními a zákonodárnými jevy, které podrývají tkáň společnosti. 
To, že se dokořán otevřely dveře domnělým individuálním právům, 
nevedlo k větší sociální soudržnosti ani k rostoucímu smyslu pro zod-
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povědnost. Spíše je tu oprávněná starost způsobená tím, že vybudová-
ní hradby bezvýchodného individualismu nás dříve či později začne 
dusit. Ostatně Západ dnes žije v hlubokém strachu. Ten se zdá být 
téměř vrozený národům, které prožily dlouhé období výstavby po bar-
barství dvou válek a čas rostoucího blahobytu a míru. Mnoho jistot se 
otřásá: stabilita rodin, výchova dětí, jistota práce, zajištění v nemoci, 
bydlení, penze… V podstatě všechno to, co nese etiketu sociálního 
pokroku, se drobí pod sekyrou krize, která nenechává prostor ničemu 
jinému než nejistotě a pochybnosti, a tedy i strachu a úzkosti.

Nová evangelizace musí vstoupit do tohoto kulturního kontextu, 
který utváří mentalitu celých generací. Je třeba, abychom reflektovali 
naši schopnost zahájit proces předávání hodnot a hlavních myšlenek, 
které směřují k utváření identity tak, aby se znovu získal silný smy-
sl pro přináležitost. Nesmíme couvnout před přijetím takové zodpo-
vědnosti a ani se nesmíme nechat odsunout na okraj. Naše dílo nové 
evangelizace obsahuje i takovýto přechod. V podstatě se jedná o to, 
abychom pochopili a překonali propast, která se vytvořila mezi spo-
lečností s jejími jednotlivými osobami a křesťanskou komunitou; pro-
tože na jedné straně se oslabila osobní identita, neboť byla zbavena 
hodnotových obsahů proniknutých vírou, a na druhé straně individu-
alismus způsobil, že se již nepociťuje význam příslušnosti k církvi.

Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že naše přítomnost v této dě-
jinné chvíli je podstatná pro to, aby proces kulturní a antropologické 
obnovy dosáhl úspěchu. Nikdo nepřinese místo nás onen svébytný 
příspěvek, který nám patří a který během tisíciletí znamenal s ničím 
neporovnatelný vývoj směrem k humanizaci. Naše země zbavené vý-
razné přítomnosti katolíků by v každém případě byly chudší, izolo-
vanější a méně přitažlivé. Nechceme, aby se to stalo. Proto žádáme, 
abychom byli slyšeni a podrobeni zkoušce, která by ověřila bohatství 
naší víry pro ryzí pokrok společnosti. Naděje, jejíž jsme nositeli, má 
v sobě něco mimořádně velkého, protože navzdory těžkostem umož-
ňuje dívat se na přítomnost pohledem plným důvěry. Je to naděje, jež 
neklame, protože jí dává sílu příslib života, který překračuje všechny 
hranice a zaměřuje pohled na jediné potřebné: na Boha, který miluje 
a který sdílel náš lidský život.

Máme za úkol zformovat myšlení, které by bylo schopno položit 
základy pro epochu, jež odevzdá budoucím generacím kulturu pro-
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niknutou vírou a umožní jim žít v pravé svobodě tím, že budou na-
směrovány k pravdě. Toto myšlení chybí a, popravdě řečeno, ani ho 
ještě nevidím na obzoru. V tom je pravděpodobně celé drama. Po-
kud chybí síla myšlení, nelze očekávat žádné plánování a vše se stává 
monotónní. Je to chvíle pro synergii, která by byla schopna vytvořit 
syntézu minulého dědictví, aby ho interpretovala ve světle výdobytků 
charakterizujících naši epochu, a tak ho předala generacím, jež při-
jdou po nás. My cítíme závazek, aby nová evangelizace přijala i toto 
poslání. Hlásat evangelium novým způsobem je totožné také s nachá-
zením nových forem pro to, aby evangelium bylo dnešním člověkem 
chápáno a přijímáno tak, že ho vyprovokuje k zamyšlení o smyslu 
jeho života. Tak dospěje k osobní identitě, která bude schopna propo-
jovat se s vědomím příslušnosti k církvi.

To vše zůstává jako důležité usměrnění, abychom mohli zhodnotit 
přeevším těžkosti a očekávání ze strany biskupů a nutnost spolupráce 
mezi námi, jakož i potřebu poskytovat znamení jednoty mezi míst-
ními církvemi. Znamená to dávat nové evangelizaci takovou podo-
bu, aby se neomezovala jen na slovní formulaci, ale aby vyjadřovala 
skutečnou touhu začít s pastorací, která by se zabývala naléhavými 
potřebami existujícími ve společnosti, a tedy sdílenými křesťanským 
společenstvím. Nová evangelizace se neodlišuje od samotného po-
slání církve evangelizovat. Existují však historické chvíle, kdy určité 
kulturní a historické podmínky vyžadují od církve zvláštní bedlivost 
pro to, aby vyjadřovala své trvalé poslání. Taková je naše chvíle, do 
níž jsme povoláni, abychom ji prožívali. Boží milost nás zavazuje, 
abychom se neuzavírali do romantického vidění minulosti ani do uto-
pistické vize budoucnosti. Nová evangelizace znamená nabízenou 
šanci k tomu, abychom chápali a interpretovali přítomnou historickou 
chvíli a abychom z běžné činnosti církve učinili mimořádnou. Jiný-
mi slovy, jsme povoláni k tomu, abychom mimořádným způsobem 
prožívali takové konání, které je pro církev běžné, jakým je evan-
gelizace. Nikdy nebude nadbytečné opakovat, že nová evangelizace 
se nerodí založením nového dikasteria v římské kurii. Nová evan-
gelizace je úsilí, které už je po určitou dobu přítomné, a je rovněž 
účinné. Mohli bychom vyjmenovat množství pastoračních zkušenos-
tí, jež jsou výrazem trvale rostoucí dynamiky: od diecézí po farnos-
ti, od starých hnutí po nová, od různých řeholních řádů po asociace 
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je možno vidět nasazení a rostoucí zájem. Musíme se však vyhnout 
upadnutí do léčky fragmentárnosti, která je pro naši dobu typická. 
Fragmentárnost sice uspokojuje danou chvíli, ale zapomíná na plá-
novitost. Je důležité, abychom se starali o jednotící znamení závaž-
ně působící na život a překonávali překážku, která brání pokojnému  
pohledu do budoucnosti.

Chceme zahájit cestu, která může být námětem i pro ostatní mimo-
evropské místní církve, aby se mohly inspirovat alespoň společným 
projektem, pokud ne přímo samotnými iniciativami. Tuto první inici-
ativu jsme nazvali „mise metropolí“. Je to aktivita, která se rodí, aby 
i na synodě biskupů příští rok v říjnu naznačila určitou cestu. Prav-
děpodobně nikoli jako iniciativa již konsolidovaná, ale reálněji jako 
počínající projekt. V prvním období sem bude zahrnuto 12 diecézí, 
které nabídly svoji disponibilitu: Barcelona, Brusel, Budapešť, Kolín, 
Dublin, Lisabon, Liverpool, Paříž, Turín, Varšava, Vídeň a Záhřeb. 
Vychází ze zkušeností, jež některé diecéze již mají. Je to především 
městská misie v Římě, kde se celá církev obohatila během čtyř roků 
příprav a realizace o opravdu historické zkušenosti. Podobné iniciati-
vy se stejně tak uskutečňovaly i v jiných diecézích, které po několik 
let spolupracovaly na mezinárodních kongresech pro novou evange-
lizaci. S využitím pozitivních i kritických aspektů těchto zkušeností 
jsme navrhli pro všech 12 diecézí společný postup používaný všemi 
současně v postní době příštího roku. Má se tím Evropě dát signál, 
že církev žije z jednoty, což prezentuje konkrétním uskutečňováním.

Specifičnost tohoto návrhu spočívá v první řadě ve společné pasto-
raci, sdílené a komplementárně uspořádané podle různých kulturních 
kontextů, v nichž se uskutečňuje. Avšak to, na čem chceme trvat, jsou 
některé společné iniciativy a jejich konání ve stejnou dobu, abychom 
dali Evropě konkrétní signál, který nemůže zůstat bez povšimnutí. 
Nová evangelizace bere v úvahu běžná místa církevního života s tím 
úmyslem, aby celé společenství pochopilo, že jeho bytí je misijní. 
V některých směrech by se měl přeformulovat pojem „lidová misie“, 
aby se zrodil pojem „lid na misii“; tím by u věřících znovu ožila jak 
jejich křesťanská identita, tak i vědomí jejich příslušnosti ke společen-
ství. Výstižněji řečeno, je potřebné, aby se nová evangelizace ujímala 
toho, čím je ve své podstatě utvářen samotný akt víry. Iniciativa se 
rozvíjí v následujících etapách:
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1. Primát Božího slova s kontinuitní četbou Markova evangelia.
2.  Biskupská katecheze, která se bude konat v katedrále, a jejími 

hlavními adresáty budou:
–  katechumeni: bude se vycházet z textu „Blízko tebe je to slo-

vo, máš ho v ústech i ve svém srdci; to je slovo víry, kterou 
hlásáme“ (Řím 10, 8);

–  rodiny: bude se vycházet z textu „Ať ve vás Pán rozhojňuje 
stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem“  
(1 Sol 3, 12);

–  mladí lidé: bude se vycházet z textu „V Kristu jsou skryty 
všechny poklady moudrosti a poznání“ (Kol 2, 3).

3.  Svátost smíření, která má vést k porozumění Božímu milosrden-
ství, jež se stává obrazem pro samotné společenství, aby bylo 
znamením pro přijetí druhých.

4.  Četba textu Augustinových Vyznání, aby se tím dal veřejný sig-
nál těm, kdo hledají smysl života, a křesťanům aby se ukázala 
trvalost křesťanského myšlení.

5.  Charita, vyjádřená konkrétním gestem, se zvláštním důrazem 
na dramatické sucho v některých afrických zemích, na které po-
ukazoval i Svatý otec.

Pulzujícím srdcem iniciativy bude katedrála jako „mateřský kos-
tel“, kde se křtem rodí stále nové děti pro víru a rozevírá se náruč 
milosrdenství tím, že se zde daruje odpuštění a smíření. Prostřednic-
tvím katedrály vyjadřuje biskup jednotu celé místní církve a právě 
katedrála ukazuje jeho činnost jakožto prvního evangelizátora, který 
předsedá lásce slavením eucharistického tajemství.

Struktura této aktivity by neměla zapomínat na započetí procesu, 
který je součástí každodenní pastorace a který zahrnuje na prvním 
místě téma formace. Její dopad na některé specifické oblasti je zřejmý: 
a) formace seminaristů: je možné pořádat společné iniciativy, které 
by vyjadřovaly rozhodnutí diecézí vychovávat mladé budoucí kněze 
k novému svébytnému vidění nové evangelizace; b) kněží: přímí čini-
telé evangelizace; ještě před pastoračními iniciativami musí vyrůstat 
vědomí o potřebě a naléhavosti nové evangelizace; v tomto směru by 
bylo užitečné zvážit, jak je možno sem zahrnout zasvěcené osoby; c) 
laici v komplexním vztahu ke hnutím: nová evangelizace se může stát 
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reálným momentem spolupráce v komplementaritě. Téma katecheze 
se nemůže omezovat jen na přípravu ke svátostem, ale musí odpoví-
dat tomu, čím díky své povaze je. V tomto smyslu musíme zvážit, jak 
používat Katechismus katolické církve a jeho Kompendium.

Zásadní je úvaha o liturgii jako specifickém momentu křesťan-
ského života i samotné nové evangelizace. Bude třeba vniknout do 
poznání přednostní hodnoty Božího slova a vzít v úvahu to, co vzešlo 
z poslední synody a z apoštolské exhortace Verbum Domini. Již nelze 
přehlížet roli homilie a její hodnoty v životě kněží a v pastorační pra-
xi; v životě věřících se má vrátit úloha vyznání víry pro jeho komplex-
ní existenciální hodnotu, kterou má nyní v okamžiku antropologické 
změny; téma charity je důležité pro překonání často běžného vidění 
v komunitě, která poskytuje charitativní služby, ale nedělá z nich ná-
stroj evangelizace a svědectví o lásce. Tato specifická událost, která, 
jak doufáme, v nejbližší budoucnosti může zahrnout mnoho jiných 
místních církví, nesmí zkrátka zamlčovat cestu formace, jež je tou 
nejnáročnější, ale jistě i nejúčinnější a nejplodnější.

Ve svém projevu k Papežské radě pro novou evangelizaci z letoš-
ního 31. května Benedikt XVI. řekl: „Hlásat Ježíše Krista, jediného 
Spasitele světa, se dnes zdá obtížnější než v minulosti; ale naše úloha 
je stejná jako na úsvitu naší historie. Poslání se nezměnilo, stejně jako 
se nemá změnit nadšení a odvaha, které vedly apoštoly a první učed-
níky. Duch Svatý, jenž je podnítil k otevření dveří večeřadla a učinil 
z nich evangelizátory (srov. Sk 2, 1–4), je tentýž Duch, který dnes 
vede církev k obnovenému hlásání naděje lidem naší doby. Svatý Au-
gustin říká, že si nesmíme myslet, že by milost evangelizovat přešla 
na apoštoly a s nimi by se zdroj milosti vyčerpal: ‚Tento zdroj se pro-
jevuje tehdy, když se vylévá, nikoli když přestane. Tímto způsobem 
se milost prostřednictvím apoštolů dostala i k ostatním, kteří byli po-
sláni hlásat evangelium… ba i nadále až do posledních dní volá celé 
tělo jeho jednorozeného Syna, to jest jeho církev, rozšířenou po celé 
zemi‘ (Sermo 239, 1). Milost misie stále potřebuje nové evangelizáto-
ry, kteří jsou schopni ji přijmout, aby spásonosné hlásání Božího slova 
v proměnlivé dějinné situaci nikdy nepřestalo… existuje dynamická 
kontinuita mezi hlásáním prvních učedníků a naším hlásáním. Bě-
hem staletí církev nikdy nepřestala hlásat spasitelné tajemství smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista; takové hlásání však dnes potřebuje 
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novou sílu, aby přesvědčilo současného člověka, který bývá často roz-
ptýlený a necitlivý. Nová evangelizace tedy musí usilovat o to, aby 
nacházela způsoby účinnějšího hlásání spásy, bez něhož zůstává život 
člověka ve své rozporuplnosti a je zbaven toho podstatného. I tomu, 
kdo zůstává spojen s křesťanskými kořeny, ale prožívá obtížný vztah 
s modernitou, je důležité dát pochopit, že křesťanský život není žád-
ným převlekem, do něhož se člověk obléká v soukromí nebo při zvlášt-
ních příležitostech, ale je to cosi živého, co zasahuje celého člověka.“ 
Papež jinými slovy říká, že nová evangelizace není ničím jiným než 
nepřerušenou cestou, jež během historie dvaceti století vede od apo-
štolů až k nám. Je třeba ji žít pod primátem milosti, která každému 
umožní, aby vnímal živou přítomnost Ducha Svatého, jenž proměňuje 
srdce a umožňuje přijmout hlásání spásy. Naše úloha jako pastýřů se 
tedy konsoliduje přítomností Zmrtvýchvstalého mezi námi a podně-
cuje nás, abychom se stále znovu stávali věrnými a odvážnými svědky 
a aby naše hlásání zahrnovalo každého z nás i celé naše církve.
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3. HUBERTUS BLAUMEISER:
CÍRKEV DNES: KAM SMĚŘUJEME? 

(Přednáška na Mezinárodním kongresu  
seminárních formátorů, Vallombrosa, léto 2010)

Vedle některých povzbuzujících a pozitivních zkušeností ukazuje 
současná situace v církvi vážné krizové příznaky. Když se však na ně 
díváme pohledem víry, představují výzvu k obnově církevního živo-
ta. Vezmeme si za své některá významná upřesnění Benedikta XVI. 
a vykreslíme tuto perspektivu ve třech bodech, k nimž by se mohly 
přidat i další.

Krizové signály jako ukazatele pro další cestu

Krize důvěry. Sexuální zneužívání, zklamání, kritika a odchody 
z církve zvláště v některých zemích v posledním období hluboce 
otřásly církevním životem. V této situaci není možné se opírat o slávu 
minulosti. Rodí se z ní povolání k nové důslednosti a k nové snaze 
o svatost. I z těchto důvodů v současnosti nestačí jen hlásání a evange-
lizace, ale potřebujeme „fakta“ – život a osobní svědectví: „Podstatnou 
a nevyhnutelnou se stává výzva k odvážným a integrálním principům. 
Poselství pouze vyslovené nepronikne až do hloubky lidského srdce, 
nedotkne se jeho svobody a nezmění život. To, co osloví, je především 
setkání s věřícími lidmi, kteří prostřednictvím své víry přitahují druhé  
ke Kristově milosti tím, že o něm vydávají svědectví.“1

Rostoucí krize. Už delší dobu zaznamenáváme klesající počet so-
ciálních prostředí (milieu), kam církev dosahuje. Podle nedávného 
výzkumu v Německu jsou to nyní jen tři z deseti. Musíme se zamy-
slet nad rostoucím odchodem dělníků, mladých lidí a žen spolu s ra-
dikálním poklesem kněžských povolání v nejvíce sekularizovaných 
zemích.

1  BenedIkt XVI. Projev k biskupům v Portugalsku, Fatima 13. května 2010. 
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Při těchto problémech se často jeví jako nedostatečná pouhá snaha 
o katechezi, tak jak probíhala tradičně. Křesťanskou pravdu je tře-
ba „přetlumočit“ do dnešní doby a způsobit, aby se dotýkala života 
lidí. Benedikt XVI. ještě jako kardinál v jednom interview prohlásil: 
„Velkou práci musíme ještě vykonat pro to, abychom velké dary víry 
přetlumočili do dnešního jazyka a do dnešního myšlení. Velké pravdy 
jsou stále tytéž: dědičný hřích, stvoření, vykoupení, věčný život… ale 
mnohé z těchto skutečností se stále ještě vyjadřují myšlením, které již 
není naše, a je třeba je nechat dospět do myšlení naší doby a zpřístup-
nit člověku tak, aby doopravdy viděl logiku víry.“2

Výzva multikulturního a mnohonáboženského prostředí. V součas-
ném sociálně-kulturním rámci se křesťanství jeví jako jedna nabídka 
mezi mnohými. V tomto kontextu je naléhavě třeba upevnit speci-
fikum křesťanské víry. Nikoli náhodou Benedikt XVI. ve své první 
encyklice Deus caritas est vložil do základu svého pontifikátu úkol 
znovu představit křesťanský obraz Boha a z něho vyplývající obraz 
člověka a jeho cesty, a tedy církev jako „společenství lásky“.

Zhroucení nebo očekávání nového?

Jsou-li znaky vážné krize nepochybné, jak je máme interpretovat?

Hermeneutika víry ve světle velikonočního tajemství. Ve svém „Lis-
tu irským katolíkům“ Benedikt XVI. píše: „Samotné Kristovy rány, 
proměněné jeho spasitelským utrpením, jsou nástrojem, díky němuž je 
moc zla zlomená a my se rodíme k životu a k naději. Pevně věřím v lé-
čitelskou moc jeho obětní lásky – i v nejtemnějších a nejbolestnějších 
situacích – která přináší osvobození a příslib nového začátku“ (č. 6).

2  RatzIngeR, J. Interview z listopadu 2001 znovu vysílané rádiem Vatikán 
20. dubna 2005. Srov. List irským katolíkům, v němž Benedikt XVI. vy-
jadřuje své přesvědčení, že „v naší stále více sekularizované společnosti, 
kde i my křesťané často považujeme za těžké hovořit o transcendentním 
rozměru svého života, potřebujeme nacházet nové způsoby, jak předávat 
mladým krásu a bohatství svého přátelství s Ježíšem Kristem ve společen-
ství jeho církve. Když máme čelit současné krizi … potřebujeme novou vizi 
o tom, jak inspirovat současnou generaci i ty budoucí k ocenění daru naší 
společné víry“ (č. 12).
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Jakkoli bolestné jsou jevy, jichž jsme svědky, a jakkoli mohou být 
závislé i na lidských aktérech, víra nás vede k tomu, abychom jako 
Pána dějin nejen minulých, ale i budoucích uznávali Boha. Dějiny 
spásy totiž existují spolu se všeobecnými dějinami. I uprostřed an-
tagonismů jdeme vstříc znovustvoření všeho v Kristu. S jistotou, že 
těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému (srov. Řím 8, 
28), můžeme proto důvěřovat, že při současných problémech půso-
bí za hranicemi druhotných příčin Duch Svatý, aby vyvolal v církvi 
obnovu a dokonce proměnu, která způsobí, že církev bude ještě více 
sama sebou.

Nikoli krize církve, ale církevního paradigmatu. Jsme svědky 
náročného přechodu od věkovitého modelu církve, který jak se zdá 
dnes již neobstojí, k novému modelu, který se prosazuje jen pomalu. 
Tento přechod můžeme charakterizovat tak, že jdeme od spíše korpo-
rativního modelu církve k jejímu modelu trojičního společenství; od 
struktury silně pyramidální, jež odpovídala společnosti organizované 
rovněž pyramidálně, k dynamice večeřadla, jež bere více v úvahu no-
vozákonní faktum; od konstantinovského paradigmatu státní církve 
k církvi jako tvůrčí menšině v biblickém smyslu – k církvi jako soli 
země a kvasu v těstě.

Víme, co máme za zády, a často – především v kultuře, která se 
nám může jevit jako nepřátelská – jsme v pokušení vracet se zpět a jen 
s námahou vnímáme nový profil, k němuž jsme povoláni směřovat.

Působení Ducha Svatého jako protagonisty. Zásadní otázka je be-
zesporu o tom, zda se jedná o novum, které máme vytvářet svým 
úsilím, anebo ho dostaneme a přijmeme od Boha.

Ve své knize Kirche, die über den Jordan geht (Církev kráčející 
přes Jordán) (Münster 2006) vyslovuje C. Hennecke přesvědčení, že 
uprostřed nezadržitelného poklesu kdysi kvetoucích církevních spo-
lečenství Bůh připravuje nové cesty, jak být církví v dnešním světě. 
Tak jako kdysi průzkumníci, které vyslal Mojžíš do Svaté země, mu 
přinesli zprávy, i dnes existují „průzkumníci“, kteří nám mohou dát 
zprávu o novosti, kterou Bůh připravuje. Jedná se o dosud neznámé 
možná ohraničené církevní zkušenosti, jež však přinášejí poselství 
týkající se života celé církve. Je jich více, než si často myslíme. Pro-
blém spočívá v tom, abychom je brali v úvahu, uznávali jejich hodno-
tu a propojovali je mezi sebou.
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Při svém setkání s portugalskými biskupy ve Fatimě k tomu Be-
nedikt XVI. řekl: „Někdo možná říká: ‚Církev potřebuje velké prou-
dy, hnutí a svědectví svatosti … ale nejsou tady!‘ Přiznám se vám ke 
svému příjemnému překvapení, které jsem zažil při kontaktu s hnutí-
mi a novými církevními společenstvími. Když jsem je pozoroval, bylo 
pro mne radostí a milostí vidět, že v těžkých chvílích, kdy se hovoří 
o ‚zimě církve‘, Duch Svatý působí nové jaro, když v mladých i dospě-
lých vzbuzuje radost z toho, že jsou křesťany a že žijí v církvi, která 
je živým Kristovým tělem. Díky charismatům se přesvědčivě předává 
radikalita evangelia, objektivní obsah víry a živý proud její tradice 
a přijímá se jako osobní zkušenost a svobodný souhlas s Kristem dnes 
přítomným.“3

Hermeneutika kontinuity: „reforma“, nikoli „revoluce“. Pokud ho-
voříme o novosti, která si má dnes razit cestu, nejedná se – a nemůže 
se jednat – o radikální změnu, jež se jeví jako diskontinuita s minulos-
tí, ale o další etapu na cestě církve k celé pravdě (Jan 16, 13), o nový 
rozkvět onoho staletého stromu církve.

Historicky chápáno, tento nový rozkvět na jedné straně přijímá 
z nevyčerpatelných zdrojů zakládajícího okamžiku církve za Ježíšova 
působení a na druhé straně se už nějakou dobu připravoval ekleziolo-
gickou obnovou 19. a 20 století, která našla své rozhodující vyjádření 
v II. vatikánském koncilu a v pokračujícím dozrávání posledních de-
setiletí.

Klíčová slova pro život církve ad extra

Církev jako svátost jednoty: „znamení a nástroj vnitřního spojení 
s Bohem a jednoty celého lidstva“ (LG 1). To je geniální klíč pro to, 
jak nově uchopit tajemství církve, klíč, který Jan XXIII. vložil do cen-
tra prací II. vatikánského koncilu: církev jako dění pro jednotu lidí 
s Bohem i mezi sebou navzájem. Dění pro jednotu, které má – podle 
teologie koinonie prvních křesťanských staletí – svůj kořen v Bohu 
jako Trojici a zviditelňuje se a hnací motor svého uskutečňování na-
chází v církvi – „lidu sjednoceném působením jednoty Otce i Syna 
i Ducha Svatého“ (LG 4). Skrze ni má proměňovat všechny výrazy 

3 BenedIkt XVI. Projev k biskupům v Portugalsku, cit.
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lidského života. Můžeme říci, že je to vlna společenství, která vychází 
ze srdce Trojice a jde až po hranice země.

Podobnou vizí se vytváří propojení mezi tím, co je církev, a co je 
život lidstva ve své nejlaičtější a nejpozemštější dimenzi. Uspokojit se 
při hledání odpovědi na novou náboženskou otázku jednostranným 
soustředěním na dimenzi posvátného by znamenalo rezignovat na šíři 
spasitelského poslání církve a na její hlubokou identitu, kterou Bona-
ventura už ve 13. století vyjadřoval takto: „Ecclesia enim mutuo se 
diligens est – církev je děním vzájemné lásky“ .4

Jednota – neboli trojiční život – jako spása. V Lumen gentium 
čteme: „Tento mesiášský lid … je pro celé lidské pokolení naprosto 
bezpečným zárodkem jednoty, naděje a spásy … Bůh … ustavil cír-
kev, aby byla pro všechny společně a pro každého zvlášť viditelnou 
svátostí této spásonosné jednoty“ (č. 9).

Existuje riziko, že ke slovům, která jsou pro mnoho lidí zbavena exi-
stenciálního a konkrétního obsahu, bude patřit i výraz „spása“. V tom-
to kontextu je určující, že II. vatikánský koncil stanovil pojítko mezi 
spásou a jednotou. Ve společenství a v sebedarování po způsobu třech 
Božských osob nachází lidská osoba své plné uskutečnění, které začíná 
zde na zemi a svého naplnění dosahuje v nebi (srov. GS 24). Spása spo-
čívá v jednotě, neboli ve stále plnějším společenství a vzájemnosti lidí 
s Bohem i mezi sebou, při němž se překonávají protiklady a negativní 
dialektika a ve světle a síle trojičního tajemství se smiřuje svoboda a se-
berealizace jednotlivce s naléhavou potřebou sociability a společenství.

G. Greshake píše: „Posledním cílem tedy je ‚jednota‘; mohli by-
chom také říci ‚ztrojičnění‘ celé reality. To, čím je Bůh jakožto Bůh 
trojiční, můžeme a máme se stát i my – stát se ‚jednotou v communio‘, 
jednotou plurality a pluralitou v jednotě.“5

Podle nauky II. vatikánského koncilu se toto děje v církvi. Cír-
kev dokonce je svátostí neboli znakem a nástrojem této spásonosné  
jednoty.

4  BonaventuRa. Esamerone I, 4. Podle Klause Hemmerleho se jedná o „nej-
odvážnější definici církve“, jakou zná (viz Partire dall’unità, La Trinità 
come stile di vita e forma di pensiero, Řím 1998, s. 145).

5  gResHake, G. La fede nel Dio trinitario. Una chiave per comprendere, 
Queriniana, Brescia 2007, s. 69.
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Z tohoto pohledu je tajemství církve a tajemství lidské osoby mezi 
sebou niterně spojeno a tedy je zřejmé, že církev není něčím, co by 
podléhalo volbě, anebo nějakou libovolnou nadstavbou. V církvi ja-
kožto místu jednoty a prostoru trojičních vztahů nachází člověk svou 
plnou seberealizaci. V tomto smyslu již ve 4. století mohl Augustin 
hovořit o církvi jako o prostoru „smířeného světa“.6

Pokud se církev takto prezentuje, je příznačné, že i nevěřící svět 
zpozorní a zakouší, jak říká Gaudium et spes, že „poslední povolání 
člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské“ (č. 22).

Výzva k zviditelnění: mariánský profil v církvi. Jsem přesvědčen, 
jedna z dnešních největších výzev pro církev spočívá v její „viditel-
nosti“. Je třeba, aby církev dokázala dát se poznat taková, jaká je. Tím 
se hraje o její důvěryhodnost a o její cestu v dnešním světě. Ostatně to 
požadoval i Ježíš: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
když budete mít lásku jedni k druhým“ (Jan 13, 35) a „aby všichni byli 
jedno … aby svět uvěřil“ (Jan 17, 21). Vzájemná láska a účast na trojič-
ním životě „ukazuje“ Trojici, a tak vzbuzuje víru (srov. 1 Jan 1, 1–3).

Z toho lze odvodit potřebu nového pochopení vztahu mezi insti-
tucionální dimenzí církve – neboli: svátostně-služebnou – a dimenzí 
charismaticko-existenciální. Pro církev je mimořádně šťastné, že není 
jednoduše lidskou iniciativou, ale že nachází svůj původ v Kristově 
zakladatelské činnosti, která nás předchází. Skrze své Slovo, svátosti 
a službu On trvale rodí a obrozuje církev jako své tělo a skutečně ji 
takovou činí.

Avšak tato neomylná objektivní skutečnost musí nacházet sub-
jektivní (tedy existenciální) uskutečnění v našem životě a v našich 
vztazích, protože jinak bychom svým stylem života zpochybňovali 
a zakrývali to, čím díky Kristově milosti jsme. Je třeba, aby to, čím 
církev je díky Kristovu daru – přítomností trojičního života a jeho  
nástrojem – ona sama přijímala a žila a v důsledku toho se to stávalo 
viditelnou a vnímatelnou skutečností.

Taková je jedna z charakteristik toho, co Hans Urs von Balthasar 
a s ním i Jan Pavel II. a Benedikt XVI. nazvali mariánský profil církve. 
Svým dvojím „fiat“ – v okamžiku Zvěstování a pod křížem – Maria 
umožnila, aby se uskutečnily Boží plány. „Mariánský profil“ zname-

6 Sv. augustIn. Sermones 96, 7, 9. PL 38, 588. 
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ná přilnutí k víře, uskutečňování lásky, život, svědectví, svatost, Boží 
průzračnost. Jestliže nyní platí, že dnešní svět často odmítá církev, 
když se projevuje převážně jako instituce, zároveň se zdá, že trýznivě 
touží po církvi „mariánské“, která se presentuje jako žité evangelium, 
uskutečňovaná láska, společenství lásky (Benedikt XVI.) anebo jako 
„dům a škola společenství“ (Jan Pavel II.).7

Mezi různými konverzemi, které se z naší strany vyžadují, je i to, 
že máme lidem ukazovat nikoli prostředky, ale cíl křesťanské víry, jíž 
je „spásonosná jednota“ a účast na trojičním životě, a teprve až poté 
prostředky, což jsou svátosti, ministeriální struktura církve atd.

Kristus v srdci společnosti: buňky, které svědčí o Zmrtvýchvsta-
lém. Pokud je církev pro svět, je nevyhnutelné, aby byla přítomna 
všude, kde lidé žijí. To byl sen kardinála Kima, když se v 80. letech 
v Koreji konal eucharistický kongres: být „jako velká hostie ve spo-
lečnosti“, přítomnost lásky a zdroj nových bratrských vztahů ve spo-
lečenství.

Konkrétně k tomu může ve světě docházet zvláště prostřednictvím 
„malých křesťanských společenství“ anebo také prostřednictvím „bu-
něk v prostředí“, které se dnes ve světě množí a které jsou skuteč-
ným znamením doby, přítomností církve uprostřed lidských příbytků 
a tam, kde každodenně žijí a pracují.8

Takovéto buňky církevního života jsou podle mého mínění pro bu-
doucnost křesťanství vysoce důležité za podmínky, že se neutvářejí 
jen jako modlitební skupiny a skupiny hlubšího poznávání Slova ži-
vota, ale že jsou místy, kde se žijí a v důsledku toho i navozují v okolí 
vztahy bratrství a vzájemnosti vycházející z trojičního tajemství. Jsou 
to tedy místa, kde se zakouší živá sjednocující Kristova přítomnost 

7 nMI 43.
8  Srov. můj článek Cristo nel cuore della società (Kristus v srdci společnos-

ti), in: Gen’s 39 (2009), s. 74–77. Na Pastoračním kongresu římské diecéze 
ve svém projevu Benedikt XVI. konstatoval: „Artikulace velkých farností 
tím, že se zde rozmnožují malá společenství, umožňuje širší misijní roz-
mach, který bere v úvahu hustotu obyvatelstva a jeho sociální a kulturní 
tvářnost, jež je často značně různorodá. Je důležité, aby tato pastorační 
metoda nacházela účinné využití i na pracovištích, která je dnes třeba 
evangelizovat dobře promyšlenou pastorací v prostředí, neboť v důsled-
ku zvýšené sociální mobility zde obyvatelstvo tráví velkou část dne“ (26. 
května 2009).
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podle jeho příslibu „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, 
tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18, 20).

Jako „malé církve“ nebo „církve v miniatuře“ jsou tyto buňky Boží 
„svátostí“ pro lidstvo obnovené novým přikázáním jako „základním 
zákonem lidské dokonalosti“ (srov. GS 38).

Mohli bychom pokračovat dál a dotknout se ještě dalších bodů, 
jako je povolání církve, aby dokázala být ve společnosti tvůrčí menši-
nou – solí a kvasem; anebo jako je důležitost dialogu (srov. Pavel VI.  
Ecclesiam suam a LG 13–16), který předkládá křesťanskou pravdu for-
mou ohleduplného hlásání. A taktéž je naléhavě důležité zbavovat se 
privilegií, okázalých nároků a moci, abychom byli přítomností lásky.

Klíčová slova pro život církve ad intra

Na pozadí vztahů církev – svět, což se mi zdá být základní pohled, 
ještě v krátkosti pouvažujme o některých aspektech života církve ad 
intra. I zde budeme postupovat podle klíčových slov, spíše proto, aby-
chom připomněli to, co je nám všem dobře známé.

Církev-společenství: od pyramidy k večeřadlu. Jak dobře víme, II. 
vatikánský koncil byl ve znamení přechodu od vize, která považovala 
církev za societas perfecta, strukturovanou na způsob pyramidy, k je-
jímu více biblickému chápání jako mystéria společenství, jež zapouští 
své kořeny v tajemství života třech Božských osob (srov. LG, kap. 1) 
a dává život lidu tvořenému osobami zásadně si rovnými díky křtu. 
Ty všechny se aktivně angažují na budování církve (srov. LG, kap. 2 
a č. 32). V tomto kontextu se hierarchický úřad znázorňuje jako zásad-
ní a jedinečná služba (srov. LG, kap. 3).

Pokud bychom to celé chtěli názorně zobrazit, ukazuje se nám sva-
todušní večeřadlo: muži a ženy, kteří jsou Duchem Svatým spojeni 
v jedno srdce a jednu duši a uvědomují si, že jsou svědky Zmrtvých-
vstalého, že ho zviditelňují; jsou křesťany9 a jako takoví se společně 
vrhají vstříc okolnímu světu. V tomto rámci je jasně vytýčena úloha 
Petra a Dvanácti, ale je tam přítomná i Maria a další svědkové Zmrt-
výchvstání – úřady a charismata…

9 Ve smyslu „kristovci“ – poznámka překladatele.
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Takovýto přechod od pyramidy k večeřadlu nás dnes v církvi za-
městnává na všech úrovních a ještě ani zdaleka není dovršen. V dal-
ších „klíčových slovech“ ukážeme některé důsledky.

Spolu-podstatnost charismatické dimenze. V roce věnovaném bě-
hem přípravy na Jubileum roku 2000 Duchu Svatému se na náměstí 
Sv. Petra Jan Pavel II. setkal s církevními hnutími a novými společen-
stvími. Hovořil o ohromujících zásazích Ducha Svatého, který radi-
kálně mění lidi i dějiny a pokračoval: „Nezapomenutelnou zkušenos-
tí II. vatikánského koncilu bylo, že během něho, pod vedením téhož 
Ducha Svatého, církev objevila charismatickou dimenzi jako prvek, 
který utváří ji samotnou: ‚Týž Duch Svatý kromě toho Boží lid po-
svěcuje, vede a zkrášluje ctnostmi nejenom prostřednictvím svátostí 
a služeb, nýbrž nadto své dary přiděluje každému zvlášť, jak chce‘ (1 
Kor 12, 11). Rozdává mezi věřící každého stavu také zvláštní milosti, 
kterými je činí schopnými a pohotovými přijímat různé práce užitečné 
pro obnovu a další rozvoj církve‘ (LG 12)“.

Papež Wojtyla z toho vyvozuje tento důležitý závěr: „Institu-
cionální a charismatický aspekt jsou při utváření církve téměř  
spolu-podstatné a každý různým způsobem přispívá k jejímu životu, 
k její obnově a k posvěcování Božího lidu.“10

Stále více bude třeba v každé diecézi a v každé farnosti, především 
ve sféře pastoračních rad a za spolupráce všech živých sil církve, na-
cházet způsoby a místa pro uskutečňování této spolu-podstatnosti.

Kruhový vztah různých životních stavů. Při vizi církve jako trojič-
ního společenství se na různé životní stavy nepohlíží z hlediska pod-
řízenosti, ale jako na kruhový vztah mezi nimi, tedy jako na vzájemně 
komplementární.

Podle Christifideles laici „každý představuje určitý způsob, jímž se 

10  Jan Pavel II. Vigilie letnic, projev z 30. května 1998. O tři dny dříve se 
ve svém poselství světovému kongresu hnutí vyjádřil podobně: „Oba dva 
jsou spolu-podstatné při Božím utváření církve založené Ježíšem, protože 
společně přispívají ke zpřítomnění Kristova tajemství a jeho spasitelské-
ho díla ve světě“ (27. května 1998). Na témže kongresu tehdejší kardinál 
Ratzinger ve svém projevu na téma Církevní hnutí a jejich teologické mís-
to neváhal o nich hovořit jako o jednom aspektu apoštolské posloupnosti 
v církvi.
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žije stejná křesťanská důstojnost a všeobecné povolání ke svatosti v do-
konalosti lásky. Tyto způsoby jsou zároveň rozdílné a komplementární, 
takže každý z nich má své vlastní a nezaměnitelné rysy a zároveň je ve 
vztahu k ostatním a slouží jim. Tak laický stav má své specifikum ve 
světském charakteru a slouží církvi tím, že kněžím, řeholníkům a řehol-
nicím svým způsobem dosvědčuje a připomíná smysl, který mají pozem-
ské a časné skutečnosti ve spásném úradku Božím. Svátostné kněžstvo 
zase představuje trvalou záruku svátostné přítomnosti Krista Vykupi-
tele za všech časů a na všech místech. Řeholní stav vydává svědectví 
o eschatologickém charakteru církve, to je o její orientaci na Boží krá-
lovství, které je svým způsobem předznamenáno, předjímáno a předem 
zakoušeno ve slibech čistoty, chudoby a poslušnosti“ (č. 55).

Spoluzodpovědnost a nejen spolupráce. V linii koncilní nauky 
Benedikt XVI. vícekrát obrátil pozornost na správný způsob chápání 
vztahu kněží-laici s ohledem na budování církve: „Je třeba … zlep-
šovat pojetí pastorace tak, aby se s ohledem na povolání a úlohu za-
svěcených i laiků postupně prosazovala celková spoluzodpovědnost 
všech členů Božího lidu. To vyžaduje změnu mentality především ve 
vztahu k laikům. Nelze je již považovat za ‚spolupracovníky‘ kléru, ale 
je třeba je skutečně uznat jako ‚spoluodpovědné‘ za život a působení 
církve.“11 

Pokud směrodatné hlásání a slavení svátostí je svěřeno vysvěce-
ným služebníkům, pak úloha dávat život církvi jako dění pro jednotu 
se skutečně týká všech jejích členů bez rozdílu (srov. LG 12, 32–33; 
PO 9). Jeden seminarista v předvečer svého kněžského svěcení pro-
hlásil: „Neměl bych odvahu konsekrovat eucharistii, kdybych se ne-
naučil konsekrovat vzájemnou láskou všechny vztahy.“

Synodální charakter a „komunitární“ rozlišování: nezbytné výra-
zy církve žijící ve znamení Trojice a večeřadla.

„Nepopiratelným přínosem II. vatikánského koncilu je to, že znovu 
vyzdvihl na světlo synodální charakter, který charakterizuje křesťan-
skou a církevní zkušenost od počátku. Je však zřejmá určitá námaha 
při jeho uskutečňování. Orgány spoluúčasti jsou často okrajové. Bude 

11  BenedIkt XvI. Projev na pastoračním kongresu římské diecéze, 26. květ-
na 2009.



180

třeba více prohloubit téma synodní formy jako základní a zásadní di-
menze života a poslání církve. To bude vyžadovat soustředěnost na 
dynamiku komunikačních a rozhodovacích procesů v každé diecé-
zi, v každé farnosti a v každé „církevní buňce“, včetně kněžského  
života … Společenství a synodální charakter je ve skutečnosti třeba 
stále více objevovat a prožívat jako místa zvláštní přítomnosti zmrt-
výchvstalého Krista a jeho Ducha, a tedy jako místa pro ‚komunitár-
ní‘ rozlišování.“12

Zkušenosti prožívané tam, kde se dynamika spoluúčasti a „komu-
nitárního“ rozlišování již uplatňuje a pevně se opírá o život Božího 
slova a o společné naslouchání Kristu přítomnému mezi svými, jakož 
i o respektování příslušných rolí a zvláštní milosti služebného kněž-
ství, ukazují, jaké nové síly mohou vycházet z podobného způsobu 
„bytí církví“.

Závěr

Když uvážíme, jakou potenci každá ze zmíněných perspektiv obsahu-
je, myslím, že můžeme být velkými optimisty. Jsme zároveň diváky 
i aktéry strhujícího dobrodružství.

Avšak stejně přichází otázka, jak se to všechno stane (srov. Lk 2, 
34). Odpověď na tuto otázku najdeme v moudrém usměrnění, které 
Jan Pavel II. dal církvi, když v předvečer roku 2000 napsal, že „uči-
nit církev školou a domem společenství“ je dnes tím nejnaléhavějším 
úkolem, máme-li uskutečnit Boží plány a odpovědět na nejhlubší oče-
kávání lidstva. Dříve než budeme za tímto účelem plánovat konkrétní 
iniciativy – upřesnil – „je třeba rozvinout spiritualitu společenství 
jako formační základ“; a ve zkratce načrtl některé rysy této spiritu-
ality, aby následně mohl konstatovat: „Nedělejme si iluze: bez této 
duchovní snahy by vnější nástroje společenství nebyly k ničemu. Staly 
by se bezduchými strukturami, spíše maskami, které společenství jen 
předstírají, než že by byly cestou k jeho vyjádření a růstu“ (NMI 43).

Všechno začíná velikonočním tajemstvím jako zákonem a vnitřní 
dynamikou vztahů v církvi. Aby se společenství církve a v důsledku 

12  Coda, P. – LeaHy, B. (ed.), Preti in una Chiesa che cambia, Città Nuova, 
Řím 2010, s. 126–127.
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toho i její poslání mohlo uskutečňovat stále více, je třeba následovat 
Ježíšův příklad, který, přestože měl božskou přirozenost, nic nelpěl 
na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl (ekenosen), vzal na 
sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Podle Pavla je toto 
pravidlo společenství a způsob, jak se stát „bezúhonnými a ryzími“ 
(srov. Flp 2, 15). Je třeba se trvale zříkat sebe samého, abychom „žili 
druhého“, abychom v sobě vytvářeli prostor pro bratry a my sami žili 
přeneseni do bratří.

Hubertus Blaumeiser13

13  Autor dříve přednášel dogmatickou teologii na Papežské Gregoriánské 
universitě v Římě a v současné době je zodpovědný za diecézní kněze 
patřící do Hnutí fokoláre.
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4.  P. MILOSLAV FIALA O. PRAEM: KRIZE 
POVOLÁNÍ A JEJÍ ŘEŠENÍ 

(Přednáška k dokumentu Nové povolání  
pro novou Evropu, 1. října 1998)1

Krize povolání a její řešení 

Evropa, která kdysi hlásala s odvahou a nadšením radostnou zvěst, 
dnes sama potřebuje novou evangelizaci a nové svědky, kteří budou 
odhodlanými pracovníky na Pánově vinici. Jejich nedostatek pociťu-
jeme stále naléhavěji i u nás: zvětšují se farní obvody, postavy kněží 
a řeholníků už dávno nejsou samozřejmostí u Božích stánků a klášte-
rů a vyprazdňují se semináře i noviciáty. Protože jde o celoevropský 
problém, zabýval se jím za účasti 253 delegátů z 37 národů římský 
kongres o povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Konal se sice 
už v roce 1997, ale krize povolání se od té doby nijak nezmenšila, 
spíše vzrostla. 

Péčí sekretariátu České biskupské konference máme v ruce český 
překlad závěrečného dokumentu, který obsahuje natolik závažný roz-
bor situace a nástin řešení, že je nutné se jím vážně zabývat. Už proto, 
že v církvi, která je společenstvím povolaných, máme být animátory 
povolání všichni bez výjimky. 

Téma kongresu Nová povolání pro novou Evropu vidí situaci 
tak, že dnes převládá antropologický model „člověka bez povolání“. 
Moderní Evropa se stále více podobá pantheonu, ve kterém se uctívá 
množství „božstev“ a ve kterém má každá „hodnota“ své místo a svůj 
výklenek. A tak vedle sebe stojí různé často protikladné „hodnoty“, 
které produkují pluralitní, polyteistickou a neutrální kulturu života. 

1   Viz kongRegace PRo katolIckou výcHovu. kongRegace PRo výcHodní 
církve. kongregace Pro SPolečnoSti zaSvěceného života a SPolečnoSti 
aPoštolSkého života. PaPežSké dílo Pro Povolání v církvi. Nové povolání 
pro novou Evropu V tvém slově (6. ledna 1998). Praha: ČBK, 2010.
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Mladí lidé bývají tímto etickým chaosem zmateni, zeslabuje se je-
jich schopnost smysluplně plánovat život, jsou „zraněni“ blahobytem 
a zklamaní ideologiemi. Kongres věnoval pozornost vztahu, který si 
tito mladí lidé vytvářejí k církvi, a realisticky uzavírá: „Mladí lidé 
často v církvi nevidí předmět svého hledání a místo, kde najdou od-
pověď na své otázky a splnění svých očekávání. Problémem není Bůh, 
ale církev. Církev si uvědomuje obtížnost komunikace s mladými lid-
mi, nedostatek jasných pastoračních plánů..., teologicko-antropolo-
gickou slabost některých katechezí.“2 Postupně vzniká kultura namí-
řená přímo proti povolání a na scéně se objevuje člověk bez povolání.

Proto je třeba ze všech sil naléhavě podporovat a rozvíjet  novou 
evangelizaci, jejíž nedílnou součástí je pastorace povolání. Jsme k ní 
zavázáni všichni: jestliže se kdysi podpora povolání omezila jen na 
kněžství a řeholní život, nyní by měla směřovat k podporování všech 
jeho forem, protože v Kristově církvi bud’ rostou všichni společně, 
nebo neroste nikdo. Neboť každý člověk bez výjimky je originálním 
Božím darem, který čeká na své objevení. Animace povolání by se 
měla stát v co největší míře společnou činností farnosti, řeholního 
domu nebo institutu a celé diecéze, všech zasvěcených osob i věří-
cích. „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo“ (Mt 9, 37), ale nás posiluje 
křesťanská naděje, že povolání je především Boží iniciativou a darem 
celé Trojice. Kongres zdůraznil teologické hledisko, které vychází ze 
slov apoštola Pavla, že „Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden 
Duch“ (1 Kor 12, 4). Církev jako ikona odráží tajemství Otce, Syna 
i Ducha Svatého, a tři božské osoby jsou pramenem a vzorem každého 
povolání. 

V nepřerušeném dialogu s nimi najde každý člověk své kořeny, 
smysl života i druh své služby. Proto základem každé opravdové pas-
torace je prohlubování duchovního života, který překoná každou vněj-
škovost a poměrně rozšířený pragmatismus. Jedině tak převáží logika 
účinné lásky k bližnímu nad osobními zájmy a narcistickým přivlast-
něním si darovaných hřiven (srov. 1 Kor 12n). Teprve pak je křesťan 
schopen sledovat znamení doby a vstoupit do kritického a plodného 
dialogu se současným světem. Každé povolání jako trvalá a definitiv-
ní životní volba má trojí rozměr: ve vztahu ke Kristu je znamením, 

2 Tamtéž, č. 11, s. 10.
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ve vztahu k církvi je službou a ve vztahu ke světu svědectvím. Bůh 
Otec povolává každého člověka k životu „jako svůj obraz.“ Máme 
tedy být jako on, tedy „dávat Boží život“ podle poznaného povolání. 
Díky lásce, která nás stvořila, se nikdo nemá cítit „zbytečný“, protože 
Tvůrce připravil svůj plán právě pro něj. Člověk je tedy šťastný a plně 
se uplatní, když přijme tuto Boží nabídku, která je obsahem i křest-
ního povolání. Tato svátost podporuje růst osobního vztahu s Otcem 
a bratrských vztahů v rodině Božích dětí. 

Součástí osobního růstu je následování Syna: máme přijímat ži-
vot jako dar z Otcových rukou, abychom ho „ztratili“ a podělili se 
o něj s těmi, které nám Otec svěřil. Každý povolaný se stává Ježíšo-
vým znamením: proto náš Pán formuje ty, které povolává, a posiluje 
je eucharistií, vrcholem a zdrojem křesťanského života. A navíc je 
nenechává samotné: posílá jim Ducha Svatého, který se stává přítelem 
každého učedníka, aby z něho učinil svědka nejpřevratnější události 
na světě, ukřižovaní a zmrtvýchvstání Krista. Tento Duch se stává 
animátorem každého povolání, tím, kdo provází na cestě a kdo ho pře-
tváří v odhodlaného svědka. Posiluje duchovní rozměr života, jehož 
jádrem je touha po osobní svatosti, která je univerzálním povoláním 
každého člověka. Mluvíme-li o krizi povolání, je dobré si uvědomit, 
že tento jev je dnes i krizí povolávajících, kteří se často bázlivě skrý-
vají a jsou málo odvážní a vynalézaví. Když nikdo nepomáhá Duchu, 
jak může být nalezen někdo, kdo odpovídá? 

Z uvedeného plyne, že pastorace povolání se stává jedním z hlav-
ních cílů celého křesťanského společenství. V období, kdy podle Skut-
ků apoštolů byla prvotní církev počtem nepatrná a slabá, jsou hlasatelé 
evangelia, apoštolové a jejich učedníci, podporováni celou komunitou, 
ve které jsou věřící, „jedno srdce a jedna duše“ (Sk 4, 32). A dějiny 
pokračují podle Božího plánu, který vybírá a povolává lidi ke spáse, 
a posiluje a provází ty, kteří se jím nechávají vyvolit a povolat. Jak 
zdůraznil Jan Pavel II., „pastorace povolání se rodí z tajemství círk-
ve a dává se do jejích služeb. Neboť aspekt povolání patří podstatně 
k církevní pastoraci.“3

Církev je sama o sobě povoláním, a proto všichni její členové bez 
výjimky mají milost a odpovědnost starat se o povolání. Místní církev 

3 Tamtéž, č. 25, s. 45.
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objevuje svůj existenční a pozemský rozměr v povolání všech svých 
členů ke společenství, svědectví, poslání, ke službě Bohu a bližním. 
Proto respektuje a podporuje různost charismat a služeb, tedy různá 
povolání, která jsou projevem jediného Ducha. Základem celé pasto-
race povolání je modlitba přikázaná Spasitelem (Mt 9, 38), aby poslal 
své církvi dělníky, kteří by zajišťovali potřeby nové evangelizace. 

Pastorace povolání nezná hranice: neobrací se jen k některým pri-
vilegovaným lidem nebo k těm, kteří se již rozhodli pro víru, ani vý-
lučně k lidem, od kterých se dá očekávat kladná odpověď, ale obrací 
se ke všem. Nejde o odměnu pro nejzasloužilejší, ale o milost a dar od 
Boha pro každého člověka, protože Bůh volá všechny. Každý člověk 
má právo poznat sebe, smysl svého života a své místo ve společnosti. 
Pastorace povolání vyžaduje trvalou formaci člověka. Pokud se jí ne-
podaří proniknout do srdce a nepostaví posluchače před rozhodující 
otázku „Co mám dělat?“, není plně křesťanskou pastorací, ale pouhou 
neškodnou pracovní hypotézou. Nabízet Ježíše Krista znamená nabí-
zet přesný životní plán. 

Tradice církve ukazuje, že rozlišení povolání se obvykle děje při 
určitých společných událostech: při liturgii a modlitbě, v církevním 
společenství, v charitativní činnosti, ve zkušenosti přijaté Boží lásky 
a ve svědectví. Díky jim, jak svědčí např. Skutky (6, 7), „počet učed-
níků v Jeruzalémě velmi rostl“. Dobrou zkušenost mají věřící, kteří se 
pravidelně setkávají i ve svých domech a bytech, aby objevovali křes-
ťanské poselství a vzájemně si odevzdávali zkušenosti a dary plynou-
cí z uvažování nad Slovem. Osvědčují se různé formy setkávání, které 
uskutečňují Ježíšovo pozvání: „Pojďte a uvidíte.“ Tam i mladý člověk 
získává doprovod, aby byl schopen poznat plán, který má s ním Bůh, 
a aby měl sílu rozhodnout se pro něho a plně se s ním ztotožnit. 

Kongres zdůraznil nutnost vnést pastoraci povolání do života far-
ních společenství. Spolu s knězem, který je za farnost odpovědný 
a tím se stává přímým pěstitelem povolání, mají být, aktivní i všichni 
věřící. Kromě zmíněných modlitebních skupin je vhodné organizovat 
i dny a týdny za povolání, katecheze a svědectví a další iniciativy 
včetně pastoračních diecézních a farních rad a národních center pro 
povolání, pokud existují.   

Současná krize souvisí i s otázkou vhodné pedagogiky povolání, 
neboť je bezpochyby i krizí pedagogické nabídky a výchovné cesty. 
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V evangeliu má každé setkání význam pro povolání: když Ježíš kráčí 
po Galileji, Otec ho vždy posílá povolávat člověka ke spáse a odhalit 
mu Boží vůli. Náš Pán se v evangeliích představuje jako formátor, 
který rozsévá semeno Slova a vychovává. Podle jeho příkladu ten, 
kdo pracuje v pastoraci povolání, má být rozsévačem dobrého semene 
povolání a přitom průvodcem na cestě, která vede srdce k tomu, aby 
„hořelo“, vychovatelem k víře a k naslouchání Bohu, který povolává, 
formátorem lidských a křesťanských postojů odpovídajících na Boží 
výzvu; a konečně je povolaný rozlišovat přítomnost daru, který po-
chází shůry. Text dokumentu zároveň vypočítává aspekty, které se 
v praxi vyskytují v různých variantách, jako smíření s minulostí, 
vlastní vzpomínky, citově-sexuální oblast a různé často protichůdné 
póly života. 

To jsou základní rozměry tajemství povolání, které přichází od 
Boha k člověku prostřednictvím bratří, sester a celých společenství. 
Zvláště mladí lidé potřebují být podněcováni velkými ideály, mít před 
očima něco, co je převyšuje a je nad jejich možnosti, za co stojí pří-
padně i obětovat život. I psychologové zjišťují, že žádat od mladého 
člověka to, co je pod jeho možnosti, znamená nerespektovat jeho dů-
stojnost a zabránit mu v plné seberealizaci. Z kladné strany je třeba 
mladým navrhovat maximum toho, co mohou vykonat, aby se stali 
a byli sami sebou. 

K povzbuzení si ocitujme bl. Johna Henryho Newmana: „Neboť 
ve skutečnosti jsme všichni povoláváni nejen jednou, ale mnohokrát. 
Bůh nás volá nejprve při křtu, a později stále znovu. A volá nás ve 
své dobrotě i dnes, ať jeho hlasu nasloucháme či nikoliv.“ Tento nový 
blahoslavený ve své vizi předpověděl i dnešní krizi v situaci současné 
postmoderny, ve které je nevím normálním postojem a věřící bývá 
často osamocen. Proto je Newmanův pevný postoj a účast na vše-
stranné aktivaci povolání stálou výzvou, příkladem a povinností. 

P. Miloslav Fiala, O. Praem


