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ZÁVĚREČNÁ	ZPRÁVA	 
Z	PLENÁRNÍHO	ZASEDÁNÍ	 

RADY	EVROPSKÝCH	BISKUPSKÝCH	
KONFERENCÍ	(CCEE)

13.–16.	ZÁŘÍ	2018,	POZNAŇ

1. Jako biskupové sdružení v Radě evropských biskupských konfe-
rencí, kteří se sešli při svém plenárním zasedání v Poznani, kde jsme 
se zabývali úvahami nad duchem solidarity v Evropě, chceme v prvé 
řadě projevit svou blízkost Svatému otci Františkovi, ujistit ho o svých 
modlitbách a poděkovat mu za cenné poselství, které nám zaslal, i za 
to, že na únor roku 2019 svolal všechny předsedy biskupských kon-
ferencí z celého světa, aby se společně zamýšleli nad zneužíváním 
nezletilých. Papež nás ve svém poselství vybízí, abychom posilovali 
vazby a společenství mezi evropskými církvemi a zaměřovali se pře-
devším na mladší generace. Naše nejhlubší vděčnost patří také po-
znaňské arcidiecézi a jejímu arcibiskupovi, J. E. Mons. Stanisławu 
Gądeckému, který se zasadil o nejlepší možný průběh tohoto naše-
ho plenárního zasedání. Skutečnost, že se konalo právě v Poznani, je 
znamením našeho obnoveného úsilí o podporu solidarity jako obecně 
lidské i křesťanské hodnoty. Evropa, která se stala tragickým dějištěm 
dvou světových válek, totiž musí rozvíjet ducha vzájemného porozu-
mění a spolupráce, a přitom oběma svými plícemi východního i zá-
padního křesťanství vdechovat blahodárné ovzduší solidarity.

2. Pastýřské poslání nás přivádí mezi lidi a naše srdce naslouchají 
nářku vyvolanému silným fyzickým i mravním utrpením lidí blíz-
kých i vzdálených. To vše nám v srdci zaznívá mohutnou ozvěnou, 
někdy radostnou a někdy bolestnou. Mezi mnoha probíranými tématy 
jsme zvláštní pozornost věnovali solidaritě. Zaměřili jsme se na dob-
rovolnictví, jehož význam a strukturu nám představil dr. P. Wojciech 
Sadłoń a my mu za to z celého srdce děkujeme. Dobrovolné činnos-
ti se v Evropě věnují miliony křesťanů a zdá se, že je to mohutný 
a rozvětvený fenomén, s jehož pomocí lze specifickou dynamikou 
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lásky obsáhnout mnoho chudých a marginalizovaných lidí žijících 
v našich bohatstvím oplývajících společnostech. Jedná se o velice ži-
vou oblast dění našich církví, které se díky křesťanům zapojeným do 
dobrovolných aktivit mohou připodobnit milosrdnému Samaritánovi 
z evangelního podobenství. Všechny křesťany, kteří se věnují orga-
nizovanému i spontánnímu, strukturovanému i příležitostnému dob-
rovolnictví, chceme ujistit o své blízkosti a vyjádřit jim povzbuzující 
podporu a vděčnost.

3. Přejeme si, aby dnes vyžadovaná formace sahala do větší hloubky 
a byla vymezena konkrétněji. V prvé řadě jde o duchovní formaci jako 
oddanost našemu Pánu Ježíši Kristu: čím více se sytíme jeho slovem 
a svátostmi, tím silněji se v nás rozvíjí naléhavá potřeba dobročinnosti 
a kvalita svědectví. Jsme z hloubi duše přesvědčeni, že prožitek víry 
a služba milosrdné lásky musí být spojeny těsnou vazbou ve prospěch 
všech lidí i celého stvoření. Uvědomujeme si, že tak můžeme oslovit 
mnoho svých bratří a sester v nouzi, ale také oživit pastorační čin-
nost a evangelizovat nové podoby bídy, jak je zmiňuje papež František 
v Evangelii gaudium: chybějící úcta k životu, rozpad rodiny, vnucová-
ní genderové ideologie, omezování svobody včetně svobody vyznání 
a úděl migrantů a uprchlíků. Zde do hry vstupuje také ekumenický 
a mezináboženský dialog i obecně dialog v občanské společnosti, 
který je za současných okolností nezbytný vzhledem k tomu, jak na 
našem kontinentě roste napětí. Také v této oblasti mohou křesťané 
věnující se dobrovolnictví pěstovat důležité společné projekty v rámci 
obnovené solidarity usilující o spravedlnost, mír a uplatňování princi-
pu subsidiarity.

4. Solidarita je odrazem trojiční lásky: každý člověk se rodí v lůně 
Trojice a nese v sobě její obraz, který mu dává nesrovnatelnou a ne-
dotknutelnou důstojnost. Jako církev jsme povoláni neustále se vracet 
k trojiční Lásce, a tak prožívat solidaritu a službu především jako vý-
měnu duchovních darů, které jsou pro křesťanské a katolické tradice 
našeho kontinentu charakteristické. V tomto směru a na základě toho, 
co se vyjevilo při našem plenárním zasedání, musíme hledat další 
cesty, jak rozvíjet spolupráci mezi našimi církvemi.
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5. Biskupové se rovněž zabývali otázkou migrace jak pod zorným 
úhlem různých situací a rozhodnutí, před nimiž stojí vlády jejich zemí, 
tak ve světle evangelia. Nejsme odborníky na geopolitiku, avšak jako 
pastýři jsme vtaženi do života našich společenství za všech okolnos-
tí. Uvědomujeme si, že jde o nesmírně složité téma, ale společně se 
Svatým otcem Františkem opakujeme, že solidarita je nevyhnutelnou 
cestou k řešení národních, mezinárodních i celosvětových problémů. 
A k této cestě patří také otevřenost, integrace a všechny další možné 
podoby. Individualistická kultura, která se zdá převládat jako „uni-
formní myšlení“, vede k čistě ekonomickému pohledu na věc a není 
v ní místo pro solidaritu, slabší jedinci se považují za přítěž a imigran-
ti za cizince.

Pannu Marii Bolestnou, kterou jsme vzývali i během plenárního zase-
dání, prosíme o milost ochrany pro náš evropský kontinent a také o to, 
aby naše snahy podporovala svou mateřskou ochranou.


