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Pastorační směrnice pro službu migrantům různých kultur 

Sekce pro migranty a uprchlíky 

Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji 

 

Předmluva 

Tyto směrnice předkládají návrhy pro mezikulturní pastoraci a dávají konkrétní podobu 

mé výzvě rozvíjet kulturu setkávání, s níž se na vás obracím v encyklice Fratelli tutti. 

Vybízím vás, abyste nově přijali obraz mnohostěnu, který „představuje společnost, v níž 

vedle sebe existují rozdíly – a ty se vzájemně doplňují, obohacují a osvětlují […]. Každý  

z nás se může od druhého něčemu naučit. Nikdo není neužitečný, nikdo není 

nadbytečný.“1  

„Všichni jsme na jedné lodi.“ Všichni jsme povoláni k tomu, abychom vytvářeli a usilovali 

o všeobecné bratrství. Pro katolíky to znamená být stále věrnější tomu, že jsou katolíky. 

Jak jsem napsal ve svém Poselství ke 107. Světovému dni migrantů a uprchlíků,2 „při setkání 

s odlišností cizinců, migrantů, uprchlíků, v dialogu s různými kulturami, který může  

z takových setkání vzejít, je nám dána šance růst jako církev, vzájemně se obohacovat“. 

V těch největších krizí, jako je pandemie a také války, které v současnosti prožíváme, naši 

jednotu ve světě i v církvi rozbíjí nebo rozděluje krátkozraký a agresivní nacionalismus3  

a také radikální individualismus.4 Nejvyšší cenu za to pak platí ti, kdo nakonec dostanou 

nálepku „oni“ proti „my“: cizinci, migranti a lidé na okraji společnosti, obývající 

existenciální periferie. Předkládané směrnice proto navrhují myšlenku stále širšího „my“, 

které zahrnuje jak celou rodinu lidstva, tak církev. 

„Katoličtí věřící jsou povoláni k tomu, aby každý ve své komunitě, kde žije, usiloval o to, 

aby církev byla stále otevřená pro každého.“ Tyto pastorační směrnice nás vybízejí, 

abychom rozšířili způsob, jak svou existenci coby církev prožíváme. Vyzývají nás, 

abychom viděli tragédii dlouhodobého vykořenění, abychom přijímali, chránili, 

začleňovali a podporovali své bratry a sestry a abychom společně usilovali o budování 

společenství. Pokud si uvědomíme bohatství jejich spirituality a živých liturgických tradic, 

můžeme tak prožít ve své čtvrti, ve své farnosti nové Letnice. 

Je to také příležitost být skutečně synodální církví, která putuje společně, nikdy nestagnuje 

a není strnulá. Je to církev, která „nerozlišuje mezi místním a cizincem, domácím 

a hostem“, neboť všichni jsme na této zemi poutníky. 

Jsme povoláni společně snít. Proto bez obav „sněme jako jedna lidská rodina, jako 

souputníci s týmž lidským tělem, jako děti jedné země, která je naším společným 

                                                        
1 FT, č. 215. 
2 Česky viz https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210920poselstvi-svateho-otce-frantiska-ke-107-

svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku – pozn. překl. 
3 Srov. FT, č. 11. 
4 Srov. FT, č. 105. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210920poselstvi-svateho-otce-frantiska-ke-107-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210920poselstvi-svateho-otce-frantiska-ke-107-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
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domovem, každý s bohatstvím své víry a svého přesvědčení, každý svým vlastním hlasem, 

všichni jako bratři a sestry!“.5 Tyto směrnice nás vybízejí, abychom zmíněný sen začali 

uskutečňovat, a to od konkrétní situace, v níž žijeme, a šířili ho až na konec země jako 

obrovský stan, který pojme všechny naše bratry a sestry – migranty a uprchlíky – a tak 

společně budovali Boží království ve všeobecném duchu bratrství. 

Pán Ježíš nás upozorňuje, že každé setkání s uprchlíkem nebo migrantem je příležitostí 

setkat se i s ním samotným (srov. Mt 25,35). Jeho Svatý Duch nás uschopňuje přijmout 

každého, pěstovat společenství v rozmanitosti a uvádět v soulad rozdíly, aniž bychom 

někdy vnucovali odosobněnou uniformitu. Katolická společenství se vybízejí, aby rostla  

v radosti ze setkání a doceňovala nový život, který s sebou migranti přinášejí. 

Dáno ve Vatikánu 3. března 2022 

 

                                                                                                                                FRANTIŠEK 

 

Seznam zkratek 

CLM: Papežská komise pro pastoraci migrantů a lidí na cestách, Církev a lidská mobilita. 

Okružní list biskupským konferencím, 1978 

EG: František, apoštolská exhortace Evangelii gaudium, Vatikán 2013 [česky: přel. M. 

Glaser, Paulínky, Praha 2014 – pozn. překl.] 

EMCC: Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí na cestách, Erga migrantes caritas 

Christi, Vatikán 2004 [česky: Praha, Česká biskupská konference 2006, dostupné na 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/34-erga-

migrantes.pdf – pozn. překl.] 

FT: František, encyklika Fratelli tutti, Vatikán 2020 [česky: přel. J. Brož, Praha, 

Karmelitánské nakl. 2021 – pozn. překl.] 

LG: Druhý vatikánský koncil, dogmatická konstituce o církvi Lumen gentium, Vatikán 

1964 [česky in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 

2002, dostupné též na 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html – pozn. překl.] 

MU: Sekce pro migranty a uprchlíky v rámci Dikasteria pro službu integrálnímu 

lidskému rozvoji 

PKU: Papežská rada „Cor Unum“ a Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí 

na cestách, Přijímat Krista v uprchlících a v lidech násilně odvlečených, Vatikán 2013 

                                                        
5 FT, č. 8. 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/34-erga-migrantes.pdf
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/34-erga-migrantes.pdf
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html
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PLC: Kongregace pro katolickou výchovu, Pastorace lidí na cestách ve formaci budoucích 

kněží, Vatikán 1986 

UVS: Papežská rada „Cor Unum“ a Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí 

na cestách, Uprchlíci: výzva k solidaritě, Vatikán 1992 

Poznámka k českému vydání: Biblické texty i názvy a zkratky biblických knih přebíráme 

z Českého liturgického překladu (Nový zákon, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 2006; 

Starý zákon, Česká katolická Charita, Praha 1978–1986), viz též http://bible.liturgie.cz. 

 

Úvod 

„Je nezbytné věnovat pozornost a být nablízku novým formám chudoby a slabosti, 

ve kterých máme rozpoznávat trpícího Krista, i když nám to zdánlivě nepřináší 

hmatatelné a bezprostřední výhody. […] Zvláštní výzvu pro mne představují migranti 

[vysídlenci, uprchlíci], protože jsem pastýřem církve bez hranic, která se cítí být matkou 

všech. Vybízím proto země k velkorysé otevřenosti, která namísto strachu ze zničení 

místní identity bude schopna vytvářet nové kulturní syntézy…“6  

Stále silněji si uvědomujeme, že celý svět stojí před výzvou společně se zabývat potřebami 

a základními lidskými právy osob postižených nuceným vysídlením, a to jak uvnitř vlastní 

země, tak za hranicemi. Katolická církev je dnes vybízena, aby našla nový způsob, jak 

přistupovat k mezilidským vztahům. Začíná to uznáním, že jsme fratelli tutti, že všichni 

jsme bratři a sestry. 

Jak se píše v Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků pro rok 2021, čelíme jako 

církev dvěma hlavním výzvám, které zároveň představují příležitost a zakládají poslání – 

jak ad intra, tak ad extra. 

Výzvou ad intra je, jak máme žít katolicitu své víry: jak být církví, která dokáže zahrnout 

všechny a uznává, že každý člověk pokřtěný v katolické církvi je jejím plnohodnotným 

členem, ať už se nachází kdekoli. K tomu je zapotřebí přijmout katolické věřící, kteří přišli 

z různých částí světa, a začlenit je do místních společenství jako občany a rovnoprávné 

členy, jak to jasně potvrzuje svatý Pavel: „Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané 

ostatních křesťanů a členové Boží rodiny“ (Ef 2,19). Všichni katolíci mají nárok na 

plnoprávné členství v církvi, které se chápe jako aktivní občanství: patří k němu mít 

odpovědnost, podílet se na životě církve, oživovat liturgii a zapojit se do společenství 

vlastním prožíváním náboženství i specifickými kulturními projevy. Prvním krokem je 

tedy vytvořit prostor, rozšířit stan tak, aby se pod něj vešli všichni bez rozdílu a bez 

třídního vyčleňování a kde si všichni mohou uchovat své odlišnosti, které společenství 

obohacují, po vzoru bohatství Trojice: jednota Boha, v němž existují tři osoby. 

Výzvou ad extra je, jak být skutečně misijní církví: oslovovat ty, kdo potřebují pomoc, lidi 

zavržené, ostrakizované, utlačované… Ty všechny je třeba rozpoznat a pečovat o ně, 

protože nám to přikázal Pán. A milosrdnou láskou pak máme podporovat obrácení srdce, 

                                                        
6 EG, č. 210. 

http://bible.liturgie.cz/
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zejména u těch, kdo stojí mimo církev buď proto, že se tak sami rozhodli, anebo proto, že 

nikdy neslyšeli spásu přinášející poselství Ježíše Krista. Je to výzva být inkluzivní církví, 

kde každý člověk přijímá poselství o spáse v Ježíši Kristu. 

Viditelné vyjádření života církve v jednotlivých a konkrétních společenstvích by mělo 

odrážet rozmanitost jejích příslušníků. Nově příchozí jsou pro nás výzvou zamyslet se nad 

novým pojetím farnosti: nikoli po vzoru vesnice, kde se všichni navzájem znají a nově 

příchozí vnímají jako přírůstek zvenčí, ale spíš jako církev v pohybu, která je stále otevřená 

přijímat druhé. Nejde tu o asimilaci, ale spíše o obohacení a cestu k proměně všech členů 

společenství. Příchozí se totiž nemají cítit jako občané druhé kategorie, ale jako součást 

společenství, jako jedinečné „my“ a plnoprávní členové církve. 

Cílem předkládaných Pastoračních směrnic pro službu migrantům různých kultur je 

nabídnout konkrétní návrhy a pokyny pro činnost, kterou lze vyjádřit čtyřmi slovesy: 

přijímat, chránit, podporovat a začleňovat. Těmito slovesy Svatý otec shrnul úkol 

katolické církve vůči všem lidem žijícím na existenčních periferiích, neboť „nejde o to, 

zavádět shora podpůrné programy, ale společně se vydat na cestu skrze tyto čtyři činnosti, 

abychom budovali města i celé země, které se při zachování svých kulturních 

a náboženských identit otevřou rozdílům a dokážou je podpořit a docenit ve smyslu 

lidského bratrství“.7 

 

1. Uvědomit si strach a překonat ho 

„Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, neboť tam z tebe udělám veliký 

národ“ (Gn 46,3). 

Nejčastějším a přirozeným průvodcem lidí a společenství na cestách do nových situací 

a prostředí je strach. Je pochopitelné, že Egypt, který představuje neznámý svět, vyvolává 

v Jakubovi strach navzdory četným ujištěním, že všechno dobře dopadne. Lze jen doufat, 

že tento strach, který může vést k negativnímu vnímání druhých a odporu vůči setkání  

s nimi, není přehnaný, ale stojí za ním náležitá úvaha, a že se ho následně daří překonat 

díky pozornému Božímu jednání. 

Výzva 

Negativní vnímání migrantů a uprchlíků je překážkou při účinném přijetí mnoha 

zranitelných bratří a sester na cestách. Mylný pohled, který v cizincích vidí hrozbu 

politické a ekonomické bezpečnosti, často vede k tomu, že se místní společenství bojí 

jiných lidí, včetně migrantů a uprchlíků, a tak se dál přiživují netolerantní a xenofobní 

postoje. 

 

 

 

                                                        
7 František, Promluva při generální audienci, 3. dubna 2019. 
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Odpověď 

Katolická církev je povolána pomáhat místním společenstvím náležitě porozumět 

fenoménu migrace a zajistit příznivé prostředí pro vzájemné setkávání. Toho lze 

dosáhnout například takto: 

1. Zabývat se obavami lidí a pomoci jim je překonávat tak, že zvyšujeme jejich povědomí 

o migrantech a uprchlících a představujeme jim jejich příběhy, hlavní příčiny i důsledky 

migrace. 

Za pomoci sociálních a pastoračních pracovníků je nutné dát původním obyvatelům 

poznat složité problémy migrace a zamezovat neodůvodněným podezřením 

a urážlivým předsudkům vůči cizincům.8 

2. Zapojit média a zveřejňovat v nich dobré příklady přijímání a pohostinnosti i příběhy 

migrantů a uprchlíků, kteří úspěšně přispívají k integrálnímu lidskému rozvoji 

hostitelských společenství. 

V této oblasti mají velkou zodpovědnost masové sdělovací prostředky. Jejich 

úkolem je, aby odhalovaly stereotypy a nabízely korektní informace, aby tam, kde 

bude třeba, poukazovaly na chyby některých, ale také předkládaly čestnost, 

poctivost a velkorysost většiny. […] Také sdělovací prostředky jsou povolány 

k tomu, aby podstoupily „konverzi svých postojů“ a přispívaly k této změně chování 

vůči migrantům a uprchlíkům.9 

3. Přijmout ve veřejném diskurzu ohledně migrantů a uprchlíků pozitivní jazyk a proti 

jejich zkreslování stavět solidní, na výzkumu založené argumenty. 

Sdělovací prostředky sehrávají významnou roli při vytváření veřejného mínění 

a nesou odpovědnost za používání správné terminologie, zejména pokud jde 

o uprchlíky, žadatele o azyl a další podoby migrace.10 

4. Podporovat empatii a solidaritu s migranty a uprchlíky, aby došli uznání jako bratři 

a sestry, nositelé stejné lidské důstojnosti a spoluúčastníci při budování stále širšího „my“ 

ve společnosti, a podporovat naplno projevené křesťanské bratrství v církvi. 

Chci vás vyzvat, abyste si do stále větší hloubky uvědomovali své poslání: vidět 

Krista v každém bratru a sestře v nouzi, hlásat a bránit důstojnost každého 

migranta, každého vysídleného člověka a každého uprchlíka. Takto poskytnutá 

pomoc se nebude považovat za almužnu věnovanou z dobroty srdce, ale za akt 

spravedlnosti, který jim náleží.11 

                                                        
8 EMCC, č. 41. 
9 František, Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2014 [česky viz 

https://www.cirkev.cz/archiv/140102-poslelstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-
uprchliku – pozn. překl.]. 

10 PKU, č. 42. 
11 Jan Pavel II., Promluva k účastníkům zasedání Mezinárodní katolické komise pro migraci, 2001. 

https://www.cirkev.cz/archiv/140102-poslelstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
https://www.cirkev.cz/archiv/140102-poslelstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
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5. Zapojit do skutečné proměny migračního narativu také mládež a již dospělé mladé lidi, 

kteří bývají otevřenější a mají sklony vnímat migranty a uprchlíky vstřícněji. 

Pomáhejte mladým lidem růst v kultuře setkávání, aby se dokázali potkávat 

s různými lidmi i s rozdíly a uměli také s odlišnostmi růst: roste se totiž právě 

konfrontací, dobrou konfrontací.12 

 

2. Podporovat setkávání 

„Ti, kteří šli napřed, [slepce] okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: ‚Synu Davidův, 

smiluj se nade mnou!‘“ (Lk 18,39). 

Slepec z Jericha se chce setkat s Ježíšem, avšak někteří se mu v tom snaží zabránit. On se 

však od setkání odradit nenechá, ale volá ještě hlasitěji, aby ho Ježíš zaslechl. Žijeme 

v prostředí, kde se lidé často setkání vyhýbají, kde by někteří rádi zachovali status quo, 

anebo ještě hůř – vyvolali konflikt, a také v prostředí, kde se lidé snaží umlčet hlasy lidí 

vytlačených na okraj a vyloučit je ze setkání, která budují společenství. Podporovat 

setkávání znamená usilovat o to „hlasitě“, když vytváříme příležitosti, kde lze zaslechnout 

všechny hlasy, a především hlasy těch nejzranitelnějších. 

Výzva 

Katolická společenství často bývají příchodem většího množství migrantů a uprchlíků 

zaskočená a nejsou na ně připravená. Nově příchozí se naopak mohou obtížně integrovat 

mezi místní obyvatele, a uchylují se proto k vytváření komfortních zón a ghett. 

Odpověď 

Katolická církev je povolána budovat mosty mezi místními komunitami a nově příchozími 

a podporovat skutečnou „kulturu setkávání“. Toho lze dosáhnout například takto: 

1. Aktivně se zapojovat do boje s nerovnostmi a podporovat přechod od skartační kultury 

ke kultuře zájmu a setkávání jako konstitutivního prvku života společenství. 

Křesťané, silní v jistotě své víry, musejí ukázat, že když se na první místo postaví 

důstojnost lidské osoby se všemi jejími potřebami, překážky vytvořené 

nespravedlností se samy začnou hroutit.13 

2. Podporovat postoj, který v migraci vidí vzájemně provázaný globální jev vytvářející 

příležitost k obohacujícím setkáním a kulturnímu růstu všech zúčastněných. 

Jednoduché srovnání skupin uprchlíků a původních obyvatel směřuje 

k vzájemnému uzavření kultur nebo k vytvoření vztahů na základě povrchnosti 

nebo pouhé tolerance. Zatím by se ale mělo podporovat vzájemné obohacování 

                                                        
12 František, Rozhovor Jeho Svatosti papeže Františka se studenty, učiteli a rodiči Collegio San Carlo z 

Milána, Audienční síň Pavla VI., 6. dubna 2019. 
13 UVS, č. 25. 



7 
 

kultur. To předpokládá vzájemnou znalost a otevřenost mezi těmito kulturami  

v kontextu skutečného pochopení a vlídnosti.14 

3. Připravovat lidi na životodárná setkání, která využívají všechna místa katolického 

vzdělávání: školy, výuku náboženství, katecheze, setkávání skupin mládeže, formace víry 

a další. 

Zasvěcené osoby, společenství, laické asociace a církevní hnutí, stejně jako 

pastorační pracovníci musí jako odpověď na tuto touhu usilovat o to, aby 

především vedli křesťany k přijetí cizinců, solidaritě s nimi a otevřenosti vůči nim, 

aby se migrace stávala skutečností stále „příznačnější“ pro církev, a věřící tak mohli 

objevovat semina Verbi (semena Slova) zasetá v různých kulturách 

a náboženstvích.15 

4. Povzbuzovat farnosti, aby vytvářely prostor setkávání, kde mají místní obyvatelé i nově 

příchozí možnost sdílet své zkušenosti a těšit se z kulturní rozmanitosti: například 

sportovní akce, slavnosti a jiné společenské události. Vzhledem ke zvláštní citlivosti 

a potřebám mládeže je namístě vytvořit zvláštní pastorační programy pro mladé lidi jak 

z řad místních, tak nově příchozích. 

Místní církve jsou právě díky evangeliu povolány otevírat se vhodnějšímu přijetí 

migrantů skrze pastorační iniciativy pro setkání a dialog, ale také tím, že pomáhají 

věřícím v překonávání předsudků a zaujatostí.16 

5. Pomáhat pastoračním pracovníkům stát se „staviteli mostů“ a podporovat obohacující 

dialog a sdílení mezi místními a nově příchozími. To může začít navázáním kontaktu 

s nově příchozími na území farnosti a jejich pozváním, aby se stali aktivními členy 

místního společenství. 

Veškeré snahy, kterými podpoříte stavění mostů mezi církevními, farními  

a diecézními komunitami, jakož i mezi biskupskými konferencemi, budou 

prorockým gestem církve, která je v Kristu „znamení a nástroj vnitřního spojení 

s Bohem a jednoty celého lidstva“ (LG, č. 1).17 

 

3. Naslouchat a projevovat soucit 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Řím 12,15). 

Skutečné naslouchání je vždy projevem soucitu a empatie, což znamená, že člověk, který 

naslouchá, se musí naučit starat se o člověka, který se dělí o svou zkušenost, a tato lidská 

                                                        
14 Jan Pavel II., Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2005 [česky viz 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/295_00295/98-uprchlici-2005.pdf – 
pozn. překl.]. 

15 EMCC, 96. 
16 EMCC, 100. 
17 František, Promluva při setkání s biskupy Střední Ameriky (SEDAC), apoštolská cesta do Panamy 

u příležitosti 34. světového dne mládeže, 24. ledna 2019 [česky viz 
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28883 – pozn. překl.]. 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/295_00295/98-uprchlici-2005.pdf
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28883
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zkušenost také musí rezonovat v jeho srdci. Právě tento postoj soucítění s druhými a péče 

o ně lidi spojuje a vytváří soucitné lidské společenství. 

Výzva 

Místní katolická společenství mohou kvůli podezřívavosti anebo nepřipravenosti selhávat 

ve své úloze naslouchat zkušenostem a potřebám, obavám a touhám migrantů 

a uprchlíků, což vytváří překážky empatii a soucitu – nutného předpokladu, aby vzájemné 

setkání bylo smysluplné a obohacující. 

Odpověď 

Vzhledem k tomu, že každou možnost setkat se s migranty a uprchlíky v nouzi považujeme 

za jedinečnou příležitost setkat se samotným Ježíšem Kristem (srov. Mt 25,32), kdy 

můžeme naplnit přikázání lásky, je katolická církev povolána ochotně jim naslouchat 

a růst v soucitu. Toho lze dosáhnout například takto: 

1. Podporovat v místních katolických společenstvích kulturu péče o migranty a uprchlíky, 

kteří si nesou hluboká zranění, se zvláštním ohledem na nezletilé. 

„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, 

nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal“ (Mk 9,37; srov. Mt 18,5; Lk 9,48; Jan 

13,20). Těmito slovy připomínají evangelisté křesťanskému společenství jedno 

Ježíšovo ponaučení, které je strhující, ale zároveň zavazující. Tento výrok vytyčuje 

bezpečnou cestu, jež začíná od těch nejmenších v dynamice jejich přijetí, prochází 

přes Pána a vede až k Bohu.18 

2. Vyzývat farníky, zejména mládež a již dospělé mladé lidi, aby se osobně zapojili do 

programů pomoci migrantům a uprchlíkům v nouzi, a tím posilovali empatii a soucit. 

Kněží, řeholníci, řeholnice, laici, a zvláště mladí lidé mají citlivě nabízet svou pomoc 

mnoha bratřím a sestrám, již prchají před hrozbou násilí a musí se vyrovnávat 

s novými životními podmínkami a obtížemi, které na ně klade požadavek integrace. 

Hlásání spásy, kterou dává Ježíš Kristus, se pro ně stane zdrojem úlevy, naděje 

a „plné radosti“ (srov. Jan 15,11).19 

3. Zařadit dovednosti poradenství a naslouchání do přípravy pastoračních pracovníků pro 

službu migrantům. 

Je proto nutné, aby se v seminářích od počátku „duchovní, teologická, právní 

a pastorační formace […] zaměřila na problémy, které přináší pastorace lidí na 

cestách“.20 

                                                        
18 František, Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2017 [česky viz 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170104poselstvi-papeze-k-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-
2017 – pozn. překl.]. 

19 Benedikt XVI., Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2011 [česky viz 
https://www.cirkev.cz/archiv/111213-papezovo-poselstvi-ke-svetovemu-dni-migrantu – pozn. překl.]. 

20 PKU, č. 101. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170104poselstvi-papeze-k-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-2017
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170104poselstvi-papeze-k-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-2017
https://www.cirkev.cz/archiv/111213-papezovo-poselstvi-ke-svetovemu-dni-migrantu
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4. Povzbuzovat katolické zdravotníky a sociální pracovníky, aby v rámci svého poslání 

rozvíjeli specifické služby pro migranty a uprchlíky v nouzi a nabízeli školení pro 

pastorační pracovníky. 

Sociologové, psychologové, antropologové, ekonomové, právníci a kanonisté, 

teologové i odborníci na morální teologii se mají scházet a porovnáním znalostí  

a zkušeností svých   a těch, kdo pečují o duše, mají přispívat k hlubšímu porozumění 

tomuto jevu, a poté navrhovat prostředky vhodné k jeho zvládnutí.21 

 

4. Žít svou katolicitu 

„Jak víte, židovi není dovoleno, aby se stýkal s někým, kdo není žid, nebo aby k němu přišel. 

Ale mne Bůh poučil, že nesmím nikoho považovat za poskvrněného nebo nečistého“ 

(Sk 10,28). 

Petr, povzbuzený Duchem Svatým a pozváním římského setníka Kornélia, upřímně 

přiznává svůj dřívější předpoklad, že lidem patřícím k různým národům a náboženstvím 

je třeba se vyhýbat. Vedle toho však otevřeně připouští, že mu Bůh ukázal novou 

a odlišnou cestu: pozvat pohany k účasti na spáse, kterou nabízí Kristus a církev  

ji v katolické plnosti žije. To je cesta, po které je církev, podporovaná Duchem Svatým, 

od této chvíle povolána kráčet. 

Výzva 

Sklony některých místních katolických společenství ke konfekční uniformitě 

a nacionalistické rétorice se střetávají se skutečným významem církve, která je ve své 

podstatě všeobecná a tvoří ji lidé různých jazyků a tradic. Tento sklon vede k rozdělení 

a ohrožuje úsilí o podporu skutečného projevení všeobecného společenství církve. 

Odpověď 

Katolická církev je povolána chápat rozmanitost svých členů jako bohatství, které je třeba 

ocenit, jako příležitost být stále viditelněji „katolická“ a také jako dar, který je třeba slavit 

živou liturgií respektující odlišné kulturní tradice. Toho lze dosáhnout například takto: 

1. Napomáhat tomu, aby se církev chápala jako společenství v rozmanitosti podle obrazu 

trojjediného Boha, a také tomu, aby byla vnímána jako matka všech, jeden domov a jedna 

rodina pro všechny pokřtěné. 

Dík této všeobecnosti přinášejí jednotlivé části své dary ostatním částem a celé 

církvi, takže celek i jednotlivé části se obohacují vzájemným sdílením všech a jejich 

snahou po plnosti v jednotě.22 

                                                        
21 CLM, č. 40. 
22 LG, č. 13. 
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2. Přijmout skutečnou rozmanitost kulturních a náboženských projevů v místních 

katolických společenstvích jako příležitost učit se z různých tradic a podporovat uznání 

jiných kultur prostřednictvím tvůrčí komunikace. 

Církev jako svátost jednoty vítězí nad ideologickými a rasovými překážkami 

a rozděleními a všem lidem a kulturám hlásá nutnost směřovat k pravdě, a to 

v perspektivě spravedlivých vztahů, dialogu a vzájemného přijetí. Rozdílné 

kulturní identity se musí otevřít univerzální logice, aniž by ovšem popřely své 

vlastní pozitivní charakteristiky, které mají dát do služby celého lidstva. Zatímco 

tato logika zavazuje každou místní církev, osvědčuje a ukazuje jednotu v různosti, 

kterou je možné nazírat trojičním pohledem, jenž podmiňuje všeobecné 

společenství naplňováním osobního života každého člověka.23 

3. Zajistit vhodné prostory pro slavení liturgie a pozvat věřící k účasti na různých 

slavnostech, aby ocenili bohatství katolické spirituality a tradic. 

Jednota církve není dána společným původem a jazykem, ale Duchem Letnic, který 

shromáždil v jeden lid národy rozdílného jazyka i příslušnosti a udělil všem víru 

v téhož Pána a povolání k téže naději.24 

4. Poskytování odpovídající pastorační péče – duchovní služby, náležitých struktur 

i programů – všem věřícím různých etnik je vždy třeba chápat jako první krok 

dlouhodobého integračního procesu, jehož cílem je budování společenství v rozmanitosti. 

Biskupské konference se žádají, aby s ohledem na současný veliký počet migrantů 

a lidí na cestách poskytly knězi, který je pro tento úkol delegován, nebo zvláštní 

komisi zřízené k tomuto účelu vše, co je třeba ke studiu a vedení duchovní péče 

o tyto osoby.25 

5. Nabízet specifická školení, která by rozšířila schopnosti a kompetence duchovních 

a pastoračních pracovníků, a tak napomáhat uskutečnění výše uvedených bodů. 

Vzhledem k povaze i efektivitě tohoto druhu pastorační práce je nevyhnutelnou 

nutností specifická příprava. […] Stále zřetelněji vidíme jako potřebné, aby se 

duchovní, teologická, právní a pastorační formace budoucích kněží v seminářích 

a různých noviciátech zaměřovala na problémy, které přináší pastorace lidí na 

cestách.26 

6. Vzdělávat seminaristy, aby sloužili církvi, která je svou povahou katolická a ve svém 

životním projevu stále univerzálnější, a to včetně nabídky specifických kurzů, které by jim 

při teologických studiích pomohly zdokonalit znalost jazyků, jimiž v daném místě věřící 

mluví, a získat pastorační zkušenosti v zemích, odkud migranti přicházejí. 

                                                        
23 EMCC, č. 34. 
24 EMCC, č. 103. 
25 Pavel VI., instrukce De pastorali migratorum cura: Pastorační péče o migranty, Vatikán 1969. 
26 CLM, č. 33. 



11 
 

Péče o migranty přinese skutečné ovoce, pokud ji budou vykonávat osoby, které je 

dobře znají [tj. jejich mentalitu, myšlení, kulturu i duchovní život] a které také 

dobře ovládají jejich jazyk. Tak se potvrzuje zřejmá výhoda, když o migranty pečují 

kněží jejich vlastního jazyka, a to tak dlouho, jak se zdá být užitečné.27 

 

5. Vidět v migrantech požehnání 

„Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to 

tušili“ (Žid 13,2). 

Boží milost lidé často zakoušejí překvapivým a nepředvídatelným způsobem. List Židům 

v úryvku, který odkazuje na setkání Abraháma a Sáry se třemi muži v Mamre (srov. 

Gn 18), připomíná a potvrzuje, že poutníci a cizinci mohou být nečekanými prostředníky 

a posly Boží milosti. Je proto nezbytné přijímat lidi na cestách a migranty, abychom se 

napojili na tento vzácný zdroj, skrze který chce Bůh obohatit a oživit naše společenství. 

Výzva 

V zemích se silným přílivem přistěhovalců tvoří migranti značnou část mnoha katolických 

společenství, někdy jsou cizinci téměř všichni. V některých diecézích navíc udržení 

svátostných a pastoračních služeb již závisí na kněžích pocházejících ze zahraničí. Přesto 

se tyto okolnosti jen zřídkakdy chápou jako požehnání a vhodná příležitost, aby církevní 

život znovu vzkvétal zejména tam, kde se v důsledku sekularizace zlověstně šíří duchovní 

poušť. 

Odpověď 

Katolická církev je povolána chápat a doceňovat příležitosti, které katoličtí migranti 

nabízejí jako způsob, jak vnést nový život do místních společenství. Toho lze dosáhnout 

například takto: 

1. Uznat přítomnost migrantů v katolických společenstvích a napomáhat tomu, aby se 

chápala jako požehnání a příležitost otevřít se Boží milosti, která může oživit církevní 

život, neboť migranti mohou být původci nové oživující dynamiky. 

Osobitost [migrantů] se stává připomínkou letnicového bratrství, v němž jsou 

rozdíly sjednoceny Duchem Svatým a láska se stává skutečnou přijetím druhého. 

Osudy migrantů se mohou stávat zvěstováním velikonočního tajemství, skrze které 

smrt a vzkříšení směřují ke stvoření nového lidstva, v němž už není otrok ani 

cizinec (srov. Gal 3,28).28 

2. Umožnit migrantům, aby ve vlastním bohatství dokázali vidět cenný příspěvek k životu 

místních společenství a nabízeli dovednosti a odborné znalosti získané v komunitách, 

odkud pocházejí. 

                                                        
27 Pavel VI., instrukce De pastorali migratorum cura: Pastorační péče o migranty, Vatikán 1969. 
28 EMCC, č. 18. 
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[…] Mnozí migranti hrají v tomto poslání důležitou roli již od samého počátku. 

Migranti byli prvními misionáři, kteří podporovali dílo apoštolů v Judsku 

a Samařsku. Migrace vždy sloužila jako prostředek předávání víry po celé dějiny 

církve a při evangelizaci celých zemí. Vzkvétající křesťanské komunity často 

začínaly jako malé kolonie migrantů, kteří se pod vedením kněze scházeli 

ve skromných budovách, aby naslouchali Božímu slovu a prosili Boha o odvahu 

čelit zkouškám a obětem svého těžkého života.29 

3. Připravovat katolické migranty na to, aby se stali skutečnými misionáři v zemích, kam 

přicházejí, a byli svědky víry a hlasateli evangelia. Takové poslání je třeba docenit, 

podporovat a prosazovat i za pomoci účinné spolupráce mezi církvemi. 

Samotní uprchlíci a nuceně vysídlené osoby mají velký evangelizační potenciál […]. 

Je třeba je v tom utvrzovat a poskytovat jim potřebnou formaci: především osvětou 

o hodnotě svědectví včetně výslovného hlásání, které zohledňuje situaci 

a okolnosti, a přitom plně a za všech okolností respektuje druhého člověka.30 

4. Podporovat aktivní účast katolických migrantů na životě místních farností, zapojovat je 

do farních pastoračních rad, ekonomických rad a dalších pastoračních úkolů. 

Migranti mají sami sebe vidět nejen jako příjemce péče ze strany církve, ale také 

jako aktivní přispěvatele k jejímu poslání. Církev se snaží zmírnit obtíže, s nimiž se 

setkávají při snaze žít svůj závazek Kristu v novém prostředí, zejména v počáteční 

fázi svého usazování, a zároveň je povzbuzuje, aby se zapojovali do života a poslání 

církve.31 

5. Předkládat návrhy nových pastoračních struktur, které by účinněji reagovaly 

na rostoucí přítomnost migrantů, tj. interkulturní farnosti, kde by pastorační programy 

směřovaly k budování jednoho společenství obohacovaného rozmanitostí. 

Celostní pastorací se zde rozumí především společenství, které umí ocenit 

příslušnost k jiné kultuře a národu. […] V tomto smyslu lze předpokládat 

mezikulturní a mezietnickou nebo meziobřadní farnost, ve které zároveň probíhá 

pastorační péče o původní obyvatele i cizince žijící na stejném území. Tradiční 

územní farnost by se tak stala privilegovaným a stabilním místem mezietnických 

a mezikulturních zkušeností, i přes zachování určité autonomie jednotlivých 

skupin.32 

6. Rozvíjet inovativní katechetické a pastorační programy, které by zohledňovaly 

významnou přítomnost dětí a mládeže z druhé generace migrantů a také mezikulturní 

dynamiku, kterou mohou v místních společenstvích podporovat. 

                                                        
29 Jan Pavel II., Poselství ke Světovému dni migrantů, 10. září 1989. 
30 PKU, č. 88. 
31 Australská biskupská konference, On the Pastoral Care of Migrants and Refugees [prohlášení „Pastorační 

péče o migranty a uprchlíky“], 2000. 
32 EMCC, č. 93. 
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Požadujeme, aby se zvláštní pozornost věnovala dětem a mládeži z řad migrantů 

a přistěhovalců, kteří se pohybují na pomezí dvou kultur – zejména aby se jim 

v místním společenství poskytly příležitosti k vedení a službě a aby se podporovala 

jejich povolání.33 

7. Nabízet specifickou formaci zahraničním kněžím, kteří slouží v místních komunitách, 

aby byli schopnými prostředníky obnovující integrace mezi místními a nově příchozími 

věřícími. 

Důležitá je pečlivá a velkorysá spolupráce mezi diecézemi, která pomůže zajistit 

kněze a řeholníky vhodné pro tuto důležitou službu. Směrnice pro jejich přípravu 

a přijetí hostitelskou diecézí je třeba vypracovat společně s diecézí, která je vysílá. 

Během pobytu v hostitelské diecézi si zahraniční kněží a řeholníci zaslouží 

důkladné a pečlivé zaškolení a laskavé přijetí.34 

8. Poskytovat duchovním a seminaristům potřebnou formaci, aby byli schopni výše 

uvedené body uskutečňovat. 

Tato příprava se musí opírat o prorocký význam pohostinnosti, evangelijní 

pravidlo křesťanského bratrství, teologický základ lidských práv a nepochybné 

přesvědčení o důstojnosti člověka. Je zřejmé, že takto motivovaná příprava je 

nejlepším možným prostředkem, jak zajistit, aby se církevní směrnice týkající se 

emigrantů bez ohledu na jejich náboženství, kulturu nebo sociální původ 

uplatňovaly bez prodlení a ve skutečně kněžském duchu.35 

 

6. Naplnit poslání hlásat evangelium 

„Jestliže tedy Bůh dal stejný dar jim jako nám, když jsme přijali víru v Pána Ježíše Krista, jak 

bych se mohl já odvážit klást Bohu překážky?“ (Sk 11,17). 

Bůh Otec skrze Ducha Svatého nabízí v Ježíšovi všem bez výjimky životodárné dary víry, 

naděje a lásky. Církev nesmí Božímu poslání bránit tím, že by tuto univerzální nabídku 

zužovala ve jménu pokřivených náboženských a etnocentrických principů. Poslání náleží 

Bohu a on ho svěřil církvi. Církev své poslání plní, když následuje vedení Ducha Svatého 

a hlásá evangelium všem národům. 

Výzva 

Mnohá katolická společenství vnímají příchod migrantů a uprchlíků jiného vyznání nebo 

bez vyznání jako ohrožení své zavedené náboženské a kulturní identity. To často vyvolává 

postoje nedůvěry a podezíravosti, které pak brání jakékoli smysluplné interakci 

s příchozími. 

                                                        
33 Konference katolických biskupů USA, Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope [„Už ne 

cizinci: Společně na cestě naděje“], 2003. 
34 Konference katolických biskupů USA, Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope [„Už ne 

cizinci: Společně na cestě naděje“], 2003. 
35 PLC, č. 5. 
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Odpověď 

Katolická církev je povolána vnímat přítomnost velkého množství migrantů a uprchlíků 

jiného vyznání nebo bez vyznání jako příhodnou příležitost naplnit své poslání hlásat 

evangelium svědectvím a skutky milosrdné lásky. Toho lze dosáhnout například takto: 

1. Podporovat misiologickou reflexi o migraci jako znamení doby a jako příležitost 

k zamyšlení nad tím, jak může církev přijmout každého člověka, a výsledky takové reflexe 

pak šířit mezi věřícími. 

Aby se pastorační péči o migranty a uprchlíky dodaly „racionální důvody“, vyzývám 

vás k prohloubení teologické reflexe o migraci jako znamení doby.36 

2. Připravovat místní věřící na setkání s migranty a uprchlíky jiného vyznání nebo bez 

vyznání, protože představuje konkrétní příležitost k radostnému svědectví, které může 

prohloubit a posílit katolickou víru. 

Křesťané jsou proto vyzýváni k tomu, aby svědčili nejen o duchu tolerance, který je 

velkým politickým, kulturním i náboženským výdobytkem, a praktikovali ho, ale 

svědčili také o úctě k identitě druhého. Kde je to možné a vhodné, mají nastoupit 

cestu soužití s lidmi rozdílného původu a kultury s perspektivou „ohleduplného 

hlásání“ vlastní víry.37 

3. Podporovat vstřícné postoje a láskyplnou službu vůči všem migrantům a uprchlíkům 

v místních společenstvích jako vhodný způsob, jak zvěstovat milosrdnou Boží lásku 

a spásu Ježíše Krista. 

Přítomnost migrantů, uprchlíků a zranitelných osob obecně je pro nás výzvou, 

abychom se vrátili k některým základním dimenzím našeho křesťanského života 

a našeho lidství, které by se v bohatství a pohodlí života mohly vytratit. […] Skrze 

dobré skutky dokazujeme svou víru (srov. Jak 2,18). Nejvznešenější je láska, kterou 

prokazujeme člověku, který ji není schopen oplatit a možná ani poděkovat.38 

4. Posilovat schopnost místních společenství zapojit se do mezináboženského dialogu, 

počínaje poskytnutím solidních a vyvážených znalostí o jiných náboženstvích, které 

přesahují rovinu generalizací a předsudků. 

[…] Jediná rodina bratří a sester ve společnostech, které se stávají stále více 

multietnické a interkulturní a kde jsou i lidé z různých náboženství nuceni 

k dialogu, aby se mohlo nacházet pokojné a plodné soužití s úctou k legitimním 

rozdílnostem.39 

                                                        
36 František, Promluva ke členům Mezinárodní federace katolických univerzit, 4. listopadu 2017. 
37 EMCC, č. 9. 
38 František, Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2019 [česky viz 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/29188_29188/poselstvi-ke-svetovemu-dni-
migrantu-a-uprchliku-2019-fin.pdf – pozn. překl.]. 

39 Benedikt XVI., Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2010 [česky viz 
https://www.cirkev.cz/archiv/101105-poselstvi-papeze-k-97-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku – 
pozn. překl.]. 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/29188_29188/poselstvi-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-2019-fin.pdf
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/29188_29188/poselstvi-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-2019-fin.pdf
https://www.cirkev.cz/archiv/101105-poselstvi-papeze-k-97-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
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5. Začlenit misijní poslání k migrantům a uprchlíkům do pastoračních programů na 

diecézní i farní úrovni. 

Migrace může dát zrod příležitostem pro novou evangelizaci a může otevírat 

prostory pro růst nového lidstva, které se ohlašuje ve velikonočním tajemství – 

lidstva, pro něž každá cizí země je vlastí a každá vlast je cizinou.40 

6. Poskytovat duchovním a seminaristům potřebnou formaci, aby byli schopni výše 

uvedené body uskutečňovat. 

„Apoštolát migrantů není jen dílem těchto odloučených misionářů: je to dílo celé 

místní církve – kněží, řeholníků i laiků,“41 a je natolik důležitý, že se musí stát 

předmětem „stálého úsilí o studium a lepší pochopení z teologického, pastoračního 

i organizačního hlediska“.42 

 

7. Spolupracovat na vzniku společenství 

„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého 

hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř“ (Jan 10,16). 

Naším povoláním coby učedníků – misionářů, pokřtěných členů církve, je podporovat 

a posilovat společenství a jednotu v rozmanitosti následováním Ježíšova příkladu. On je 

Pastýř, který se stará nejen o ty, kdo se obvykle považují za „jeho stádo“, ale také o celé 

lidstvo. Cesta ke společenství se pak stává cestou ke všeobecnému bratrství. 

Výzva 

Působení různých katolických subjektů v zájmu migrantů a uprchlíků je často roztříštěné 

a nekoordinované. To může ohrozit účinnost apoštolátu, způsobit vnitřní rozpory a vést 

ke ztrátě zdrojů. Podobné nedostatky se týkají také práce dalších subjektů zapojených 

do pomoci migrantům a uprchlíkům. 

Odpověď 

Katolická církev je povolána podporovat účinnou spolupráci mezi všemi katolickými 

subjekty a také spolupráci mezi katolickými subjekty a všemi dalšími institucemi 

a organizacemi. Toho lze dosáhnout například takto: 

1. Zajistit koordinaci úsilí všech katolických subjektů zapojených do služby migrantům 

prostřednictvím pravidelných setkání, při nichž jsou všichni vyzváni podělit se 

ve společenství s místní církví o vize a plány účinného jednání. 

 

                                                        
40 František, Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2014 [česky viz 

https://www.cirkev.cz/archiv/140102-poselstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku 
– pozn. překl.]. 

41 Jan Pavel II., Promluva ke Světovému kongresu o migraci, Vatikán, 15. března 1979. 
42 PLC, č. 5. 

https://www.cirkev.cz/archiv/140102-poselstvi-svateho-otce-ke-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
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Je tedy třeba určit, jak lze místní církev posílit, aby dokázala přijmout budoucí 

výzvy, které vyvstanou z jisté míry kontinuity závazků. Za tímto účelem by 

katolické charitativní organizace měly vždy úzce spolupracovat s místní 

diecézní/eparchiální strukturou pod vedením diecézního/eparchiálního biskupa. 

Pokud jde o mezinárodní organizace, poradit a pomoci mohou příslušná dikasteria 

Svatého stolce.43 

2. Podporovat spolupráci mezi místními církvemi v zemích původu migrantů a uprchlíků, 

v tranzitních zemích i v těch, které je přijímají, a to na základě společné pastorační 

odpovědnosti. V konečném důsledku pečuje o migranty a uprchlíky jedna církev. 

V zemích, odkud migranti pocházejí, v zemích, kudy cestují, i v zemích, které 

zástupy migrantů přijímají, musí církve – každá ze své strany – zlepšit vzájemnou 

spolupráci. Jejich cílem má být dobro těch, kdo ze země odcházejí, přicházejí zpět, 

a za všech okolností dobro každého, kdo při svém putování pocítí potřebu setkat se 

s milosrdnou tváří Kristovou v těch, již se ujímají svých bližních.44 

3. Posilovat ekumenickou spolupráci, a to jak v modlitbě, tak v jednání, počínaje podporou 

společného pastoračního plánování mezi křesťanskými představiteli sloužícími na tomtéž 

území. 

Spolupráce různých křesťanských církví i různých nekřesťanských náboženství 

povede při této charitativní činnosti k novým pokrokům v hledání a uskutečňování 

hlubší jednoty lidské rodiny.45 

4. Podporovat mezináboženská setkání na místní i vyšší úrovni s cílem společně uvažovat 

o migraci, prosazovat práva migrantů a uprchlíků a šířit poselství všeobecného bratrství. 

Takový dialog, který vychází z vědomí vlastní náboženské identity, může lidem 

pomoci navázat kontakt s jinými náboženstvími. Dialog neznamená jen mluvit, ale 

zahrnuje všechny pozitivní a konstruktivní mezináboženské vztahy, a to jak 

s jednotlivci, tak se společenstvími jiných vyznání, a tak dochází k vzájemnému 

porozumění.46 

5. Podporovat společné akce a spolupráci mezi různými náboženskými organizacemi, 

organizacemi občanské společnosti, vládami a mezinárodními institucemi s cílem 

společně usilovat o širší „my“. 

 

 

                                                        
43 UVS, č. 102. 
44 Benedikt XVI., Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2011 [česky viz 

https://www.cirkev.cz/archiv/111213-papezovo-poselstvi-ke-svetovemu-dni-migrantu – pozn. překl.]. 
45 UVS, č. 34. 
46 Kongregace pro katolickou výchovu, Výchova k mezikulturnímu dialogu v katolických školách: 

Život v harmonii pro civilizaci lásky, č. 13, Vatikán 2013.  

https://www.cirkev.cz/archiv/111213-papezovo-poselstvi-ke-svetovemu-dni-migrantu
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Církev je v souladu se svou pastorační tradicí připravená pomoci jako první při 

uskutečňování všech iniciativ výše předložených, ovšem pro dosažení 

požadovaných výsledků je nezbytná pomoc politiků a občanské společnosti, 

každého podle jeho vlastní odpovědnosti.47 

 

Závěr 

Katolická společenství, která rostou ve svobodě od všeho strachu, a zejména od strachu 

vycházejícího z mylného vnímání, jsou povolána budovat mosty k nově příchozím 

a podporovat skutečnou „kulturu setkávání“. Upřímně doufáme, že tato brožura čtenářům 

pomůže, aby se skutečně stali staviteli mostů a lákala je možnost prohloubit si vlastní 

zkušeností povědomí o bohatství, které přítomnost migrantů a uprchlíků do našich 

společenství vnáší. 

Vzhledem k tomu, že každou možnost setkávat se s migranty a uprchlíky v nouzi 

považujeme za příležitost k setkání se samotným Ježíšem Kristem (srov. Mt 25,35), 

vyzýváme katolická společenství, aby chápala a oceňovala, že jim migranti nabízejí 

příležitost vnést do jejich společenství nový život, a aby také rostla v úctě k druhým, když 

budou slavit liturgii s respektem k různým kulturním tradicím. 

Pro katolická společenství je to pozvání, aby vnímala přítomnost velkého množství 

migrantů a uprchlíků jiného vyznání nebo bez vyznání jako příhodnou příležitost naplnit 

své poslání hlásat evangelium svědectvím a skutky milosrdné lásky. 

Tak budou katolická společenství přirozeně podporovat účinnou spolupráci mezi všemi 

subjekty a přispívat k obrazu a pozvání, které Božímu lidu předkládá prorok Izaiáš: 

„Cizince, kteří lnou k Hospodinu… přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém 

domě modlitby… neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy“ 

(Iz 56,6-7). 

Církev je vděčná, že povědomí o přítomnosti migrantů a uprchlíků mezi katolickými 

společenstvími z Boží milosti roste, a bude i nadále zdůrazňovat rozmanitost svých členů 

jako bohatství, které je třeba docenit, a přínos vysídlených osob jako příležitost 

k silnějšímu a viditelnějšímu vyjádření katolicity naší víry. 

Pro členy katolické církve znamená tato výzva stále více usilovat o větší věrnost 

svému katolictví. […] Duch [Svatý] nám dává schopnost přijímat všechny a vytvářet 

společenství v různosti, soulad v odlišnostech, aniž bychom si vynucovali 

odosobněnou uniformitu. Při setkání s odlišností cizinců, migrantů, uprchlíků, 

v dialogu s různými kulturami, který může z takových setkání vzejít, je nám dána 

šance růst jako církev, vzájemně se obohacovat. Všude, kde se pokřtěný nachází, 

                                                        
47 František, Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2018 [česky viz 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170825poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-migrantu-a-
uprchliku-2018 – pozn. překl.]. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170825poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-2018
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170825poselstvi-papeze-frantiska-k-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku-2018
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stává se právoplatným členem místního církevního společenství, členem jediné 

církve, obyvatelem stejného domu, členem jediné rodiny.48 

Cílem těchto pastoračních směrnic je skutečně začít zdola a rozšířit se až do 

nejvzdálenějších končin našich zemí, abychom přijímali, chránili, podporovali 

a začleňovali své bratry a sestry migranty a uprchlíky, budovali Boží království v bratrství 

a všeobecnosti a připojili se k Zachariášovi, který zpívá: „Rozpomenul se […] na přísahu, 

kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu 

a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého 

života“ (Lk 1,72-75). 

 

                                                        
48 František, Poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, Vatikán 2021 [česky viz 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210920poselstvi-svateho-otce-frantiska-ke-107-svetovemu-dni-
migrantu-a-uprchliku – pozn. překl.]. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210920poselstvi-svateho-otce-frantiska-ke-107-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210920poselstvi-svateho-otce-frantiska-ke-107-svetovemu-dni-migrantu-a-uprchliku

