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„Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok 

Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem 

a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: 

„Poznávejte Hospodina!“ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, 

je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu 

připomínat.“ 

(Jer 31,31-34) 

 

„Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez které nikdo neuvidí Pána.“ 

(Žid 12,14) 

„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 

(Mt 5,48) 

„Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista... 

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je 

psáno: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ 

(1 Petr 1,13-16) 

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte 

svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ 

(Lev 19,2) 

 „Nezáleží na tom, kde jsme. Všude se můžeme snažit o zdokonalování.“ 

(Sv. František Saleský) 

„Úsilí o svatost předpokládá ohleduplnost a velkodušnost v obyčejném životě.“ 

(Thomas Merton) 
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ÚVOD 

„Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak velikými prostředky spásy, volá Pán –  
každého jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec.“

1
 

 

Tato diplomová práce s názvem Povolání člověka ke svatosti v intencích Lumen 

gentium je analýzou pokoncilní aktualizace katolické církve ukázat novou odpověď 

na biblickou Boží výzvu „buďte ve svém životě svatí, jak svatý je ten, který vás 

povolal“2 na prahu 21. století. Jejím cílem je pohled na život svatosti člověka dnešní 

doby, jak ji předkládá věroučná konstituce Lumen gentium duchem celého Druhého 

vatikánského koncilu. 

Všeobecné povolání člověka ke svatosti v sobě nese výzvu a poselství 

pro všechny lidi dobré vůle. Tato práce spadá do oboru teologické antropologie, jež je 

odvětvím systematické teologie.3 

Práce sleduje historický vývoj pojmu svatosti s tím, že se pokusí zpracovat jeho 

aktuální koncept v pojetí tzv. moderního svatého člověka. Co znamená být moderním 

svatým/moderní svatou? Jaké by měl mít svatý dnešních dní vlastnosti, jaký charakter, 

a především: jaké hodnoty by měl vyznávat a ve svém konkrétním životě uplatňovat? 

Naše společnost 21. století žije ve velmi dynamické době. Svět se mění den ze dne 

přímo před našima očima a měnící se realitu mnohdy jen stěží dokážeme reflektovat, 

správně uchopit a zasadit do širších, kruciálních, tj. horizontálních i vertikálních 

souvislostí naší žité křesťanské každodennosti. 

V této práci nepůjde o vyjmenování základních filozoficko-sociologicko-

psychologických žádoucích vlastností člověka 21. století. Předkládaná studie má vést 

k vážnému zamyšlení nad problematikou aktualizace hodnot současného křesťana 

ve světle výzev a doporučení katolické církve, která zcela unikátním způsobem znovu 

                                                 
1 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 11. 
2 1 Petr 1,15. 
3 Systematická teologie se zabývá člověkem z hlediska pohledu křesťanské teologie, zvláště bytím 
člověka a jeho určením před Bohem. Teologická antropologie vychází z pohledu, který poskytují biblické 
spisy a církevní tradice, aby se následně ptala po základních otázkách týkajících se člověka. Mezi tyto 
otázky patří: Kdo je člověk? Kdo jsem já? Kdo jsi ty? Co je bolest, zlo, smrt? Jaká je naděje lidstva 
do budoucnosti? Existuje život po tomto životě? apod. Součástí teologické antropologie je teologická 
reflexe stvoření člověka, jeho dokonalosti a svatosti, prvotního a dědičného hříchu, ospravedlnění člověka 
v Ježíši Kristu, milosti boží a konečného cíle člověka (eschatologie). 
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představila praktickou cestu, vedoucí k realizaci ideálu kráčet v Ježíšových šlépějích 

a stát se svatými. Má přispět k porozumění modelu křesťanského člověka žijícího 

na začátku třetího tisíciletí v jak pozitivní, tak také v normativní rovině. 

Cílem práce rovněž není porovnávat pojetí svatosti z hlediska biblického, 

dogmatického, spirituálního nebo morálního, ale zamyslet se nad tím, co může současná 

katolická církev a současní křesťané u nás, v konkrétních podmínkách České republiky 

(potažmo v západním křesťanském okruhu), nabídnout společnosti – jak ji oslovit 

a spoluutvářet: jak mohou dnešní věřící vlastní, osobní svatostí a evangelizací skrze 

osobní víru a angažovanost (života a bytím solí a kvasem země) oslovit naši 

sekularizovanou společnost a ji také (bez jakéhokoli apriorního hodnocení) obrátit 

k nadčasovým, transcendentním hodnotám, které křesťanský aspekt života v programu 

evangelia přináší. 

V této diplomové práci jde o hledání obecné podmínky svatosti – ta podle 

odkazu koncilních otců spočívá jednoznačně v obnovení symetrického vztahu s Bohem. 

Jedná se o symetrii synovství působená rezonancí lásky Boží k člověku. 

Linie práce je následující:  

V první kapitole se zaměříme na definici pojmu svatost včetně uvedení 

do problematiky, jak byla svatost chápána v křesťanské tradici. Po rekapitulaci toho, co 

znamená svatost, bude zmíněno, co znamená povolání, aby vynikly souvislosti 

problematiky povolání ke svatosti. Následovat bude představení Ježíšovy svatosti, 

od níž se dostaneme k představení nezrušitelné svatosti církve, neboť individuální 

svatost bezprostředně souvisí a čerpá sílu ze společenství, je realizována skrze 

společenství a pro společenství – odtud plyne společný vztah a úsilí člověka 

prostřednictvím církve hlásat radostnou zvěst celému světu. 

Druhá kapitola představuje další samostatný celek. Je svým způsobem 

politologicko-filozofující částí, kde bude stručně nastíněno postavení člověka této 

planety, žijícího v rámci univerza, na prahu jednadvacátého století, neboť Boží lid, 

putující dějinami, putuje vždy v konkrétních historických souvislostech, ale vždy 

s Bohem. Pravdou zůstává, že nelze zjednodušeně popsat komplexnost struktury mnoha 

faktorů spoluvytvářejících dynamický svět dnešních křesťanů. Nicméně pro dané téma 

je podstatné zasadit výzvy katolické církve prostřednictvím konstituce Lumen gentium 

do širšího rámce sebeporozumění a sebevyjádření lidské civilizace s křesťany, kteří 

v tomto světě žijí, jsou jeho nedílnou součástí a jejichž úkolem je jeho evangelizace. 
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Třetí kapitola je věnována věroučné konstituci Lumen gentium. Tato část 

de facto propojuje obě předchozí kapitoly postupnou gradací zpracování tématu: 

představí cestu vedoucí k přijetí Lumen gentium; co a proč koncil aktualizoval 

a favorizoval, aby církev byla lidem ve druhé polovině 20. století zviditelněním služby 

Ježíše Krista – všem, kteří „mají uši k slyšení a oči k vidění“4 s nadčasovým 

(eschatologickým) pochopením úkolu a poslání křesťanství vyzdvižením koncilního 

aggiornamenta s ohledem na vnímání času. V závěrečné části třetí kapitoly se 

dostáváme k vyjádření, v čem spočívá konkrétní povolání člověka Bohem ke svatosti 

a pozvání k účasti na věčném životě právě podle Lumen gentium. Člověk, stvořený jako 

obraz Boha, není jen jedním z druhů stvořených jsoucen. Byli jsme stvořeni k obrazu 

Boha v dvojjedinnosti našeho lidství,5 abychom se stali syny a dcerami Boha novým 

sebezrozením z Boha6 a jako takoví jsme my všichni, i laici, povoláni k účasti 

na svatosti tak, jako On je nejvyšší Svatý.  

Ve čtvrté kapitole se zaměříme na konkrétní realizaci odkazu v podmínkách 

postavení katolické církve v České republice, přičemž hlavní důraz je kladen na její 

pozici na prahu jednadvacátého století. Vzhledem k tomu, že žijeme v přítomnosti, tady 

a teď, dnes, je naším úkolem realizovat tuto koncilní výzvu v současné době – naší době 

jazykem i způsobem srozumitelným, moderním a přitažlivým (a jak bude nastíněno, 

mnohdy i jiným, než tomu bylo dříve). Jde o objasnění nároků současnosti na křesťana 

prostřednictvím popisu hodnotové orientace dnešní (zejména mladé) většinové české 

společnosti. 

Pátá kapitola stojí na pomyslném vrcholu vyústění práce – věnuje se rezonanci 

koncilní výzvy ke svatosti tváří v tvář dnešnímu světu. Zamýšlí se nad svatými dnešních 

všedních dní – nad modelem přitažlivé a účinné moderní lidské svatosti podle jejího 

nového nalezení a realizačního vystižení – bez ohledu na barvu pleti, státní příslušnost, 

profesní zaměření či další determinace.7 Jde o praktickou antropologickou aplikaci 

zasazení poselství církve do přítomnosti. 

Práce není pouze teoreticko-teologicko-filozofická, tedy odtažená od reality, ale 

obsahuje šestou, závěrečnou část, v níž se zamyslíme, jak lze dosáhnout svatosti. 

                                                 
4 Mt 13,13-16. 
5 Gn 1,26. 
6 Srvn. Jan 1,12. 
7 Viz dokument Evangelii nuntiandi. Jedná se o apoštolskou exhortaci papeže Pavla VI. Hlásání 
evangelia ze dne 8. prosince 1975. 
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Následuje ještě poznámka věnující se problematice každodenní svatosti nejen na rovině 

osobní, ale i ekumenické ve světle koncilní výzvy: „ut unum sint“8. 

 

Metodologickou rovinou práce je teologicko-analytický rozbor církevních 

dokumentů Druhého vatikánského koncilu, učení katolické církve v moderní době 

a biblický odkaz – a to vše zasazené do situace současného světa na prahu 21. století. 

Její přínos spočívá v představení jedinečnosti a bohužel dosud plného 

nepochopení, a tedy ne-žití, programu všeobecného povolání ke svatosti všech laiků, jak 

ho nově prezentoval Druhý vatikánský koncil. Tato univerzálnost povolání svědčí 

o spravedlnosti, milosrdenství, věrnosti a lásce Stvořitele a působení darů Ducha 

v lidech,9 které trvá od pokolení do pokolení na věky věků. Je stále znovu aktuální 

Ježíšovo pozvání k následování,10 které volá nejen po respektování různorodosti poslání 

a různých způsobů života křesťanů, ale jde dále: vidí a potvrzuje, že „v různých 

způsobech života a povolání uskutečňují jedinou svatost všichni lidé, kteří jsou vedeni 

Božím Duchem, jsou poslušní Otcovu hlasu, klanějí se Bohu Otci v duchu a pravdě 

a následují Krista chudého, pokorného, soužícího11 a nesoucího kříž, aby si zasloužili 

účast na jeho slávě.“12  

                                                 
8 Jan 17,11. 
9 Viz 1 Kor 12. kapitola a Gal 5,22-23 ve smyslu Jak 1,16-17. 
10 Mt 11,28-30. 
11 Viz „Ježíš přišel, aby sloužil a ne, aby se mu sloužilo.“ – Jan 13. kapitola. 
12 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, kapitola 5, odst. 41. 
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1 SVATOST 

 „Nejde o to, abychom byli „lepší“, ale o to, abychom byli Boží. A to nejde ze dne na den, ale krok za krokem, den po dni, 
rok po roce, desetiletí po desetiletí. Navzdory svým chybám, navzdory méně šťastným povahovým sklonům... 

A být Božím – to není ani přelud, ani pýcha. K tomu jsme určeni.“
13

  

 

Význam obsahu a rozsahu slova „svatý“, „svatost“ prodělal v dějinách církve 

řadu změn. V průběhu staletí zasvětili mnozí muži a ženy svůj život hledání (ve smyslu 

uskutečňování) Božího království.14 Těm všem byla dána milost poznat církví 

aktualizované Kristovo poselství o tajemství Otcovy lásky. Každý z našich předků, kteří 

nás předešli do Božího království,15 měl jiné povolání na cestě ke svatosti; ti všichni 

představují velkou rozmanitost povolání, jež jsou v církvi trvale přítomna. Vzorem, 

svým způsobem zvláštního osobního povolání k vydávání svědectví o Boží lásce, je 

Panna Maria, Ježíšova Matka, která je s námi, lidmi, zahrnuta na své pouti víry 

do tajemství Kristova vtělení a vykoupení. 

Ve světle evangelií a církevního učení je svatost vztahem osobního sjednocení 

s Kristem. V něm jsme byli přijati za děti Boží.16 Je záležitostí našeho lidského bytí 

(esse) a následně z něj plynoucího konání (agere) v kontextu lidské společnosti, protože 

je také vztahem ekleziálním, vztahem křesťana k církvi a k životu Trojice. Všechny tyto 

tři rozměry svatosti (osobní = vnitřní, eklesiální i vnější = život křesťana ve společnosti) 

jsou následně prezentovány. 

1.1 Definice pojmu „svatost“ v křesťanské tradici 

Začněme s etymologickým vymezením pojmu „svatý“. Svatý – přísně odděleno 

od oblasti profánního17 – označuje ve všech náboženstvích kvalitativně jinou 

                                                 
13 OPATRNÝ, Aleš. Můžeme se ještě změnit? : (anebo o víře pro věřící). Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 1995, s. 23. 
14 Mt 6,33. 
15 Problematice vztahu mezi Božím královstvím a svatostí v časnosti a transcendenci se věnoval např. 
Aurelius Augustinu ve své práci De civitate Dei. Ve 22 knihách tohoto spisu Augustin rozvíjí myšlenku 
dvou obcí: Civitas Dei (obec Boží) a Civitas terraena (obec pozemská). Prvních deset knih je víceméně 
kritikou světského státního uspořádání a pohanského náboženství. Knihy XI-XXII pak podávají obraz 
spravedlivé Boží obce pravověrných věřících. Tyto dvě obce nejsou viditelně odděleny, naopak jsou zcela 
promíseny (je třeba vyhnout se zjednodušení, že Boží obec je totožná s existující církví či křesťanstvem 
a pozemská obec se státním útvarem). Dějinný vývoj spočívá v neustálém sváru mezi těmito dvěma póly. 
Augustin se odklání od cyklického pojetí času, jež v antice převládalo, a přijímá pojetí lineární: dějiny 
jsou realizací Božího plánu - začínají Stvořením a končí druhým příchodem Krista. 
16 Srvn. Jan 15,1-5 ; 1 Jan 3,1-2. 
17 Posvátné a profánní jsou dvě modality bytí ve světě, dvě různé existenciální situace člověka. 
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skutečnost, ke které se zbožný člověk zaměřuje. Jako ústřední pojem religionistiky18 je 

charakterem všeho náboženského. Svatým, resp. posvátným, se může stát všechno, co 

se uvádí do vztahu božskou mocí.  

Podíváme-li se na užití pojmu svatý, vidíme, že se v různých náboženstvích 

a náboženských společnostech liší. Z biblického vymezení tohoto slova vyplývá určitý 

rozměr lidského života vzájemně se milující souvztažnosti s Tím, který nás k životu 

a k následování povolal. „Být svatý znamená nalézat stopy Boha v konkrétních situacích 

svého života, pochopit Jeho lásku a odpovědět na ni láskou svého vlastního srdce. Sem 

směřuje povolání každého pokřtěného, jde dokonce o základní, nejvlastnější určení 

každého člověka.“19 Svatost není primárně kvalitou lidského bytí, nýbrž Boha 

samotného. Jen Bůh je svatý – a člověk do té míry, do jaké se dokáže na této svatosti 

podílet. Každý křesťan je v tomto smyslu svatý, protože je skrze Ježíše Krista zasvěcen 

Bohu. Jeho úkolem je tuto svatost realizovat v životě, tedy uskutečnit to, co dostává. 

Díky studiu historie křesťanského pojetí svatosti20 od jeho počátku až 

do dnešních dnů víme, že prvním prototypem svatého je v křesťanství mučedník. 

Mučedníci byli prvními uctívanými světci. Mučedník byl člověk, jenž za svou víru 

v Boží lásku k lidem položil život. To znamená, že dokázal obětovat pro víru to 

nejcennější, co měl; je proto s jistotou přijat samotným Kristem, který se v té nejvyšší 

a nejsvatější formě oboustranné lásky Boha k člověku a člověka k Bohu obětoval 

za celé lidstvo. Křesťanský mučedník v podstatě naplnil ve svém životě Kristova slova: 

„Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým nebeským 

Otcem“.21 Zvyk úcty ke svatým sahá již do prvních křesťanských staletí. Každý, kdo 

prolil krev pro Krista, byl nazván martyrem, svědkem víry, a automaticky považován 

za svatého. Křesťané se scházeli na hrobech svatých mučedníků a ve výroční den jejich 

smrti tam slavili eucharistii. 

                                                 
18 Religionistika je interdisciplinární vědou, která se zabývá konkrétními náboženstvími v jejich 
historické i současné podobě. Za základ religionistických bádání se považuje deskriptivní religionistika, 
jež někdy zasazuje zkoumané jevy do srovnávací perspektivy – komparativní religionistika. 
Religionistika zkoumá náboženství zvnějšku – jejím předmětem není transcendentní pravda, nýbrž popis 
a klasifikace forem náboženských projevů a prvků různých náboženství v jejich historickém kontextu. 
Religionistika se zabývá též hledisky dalších věd – sociologie, psychologie a okrajově též filozofie 
náboženství. 
19 Srvn. Osobní povolání : pomoc v jeho rozlišování. Internetový portál Kongregace kněží Nejsvětější 
svátosti [online]. [cit. 2006-08-22]. URL: <www.eucharistie.cz/czech/povolani/index.html>. 
20 V křesťanství a jiných monoteistických náboženstvím je Bůh dokonale svatý. Ale i věřící člověk může 
být účasten svatosti, když je posvěcován Duchem svatým a vyniká v lásce. Nekřesťanská náboženství 
jsou orientována na jiné ideály. 
21 Srvn. Mt 10,32; Lk 12,8; Zjev 3,5. 
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Pokud byl později uctíván někdo, kdo mučednickou smrtí nezemřel, bylo to 

z toho důvodu, že celý jeho život byl analogicky podobný mučedníkům; jednalo se 

většinou o mnichy a askety, kteří následovali Krista vlastním sebeukřižováním.22  

Svatý je člověk, který žil tak, že si jsou křesťané jisti, že dosáhl míry plnosti 

Krista23 ve smyslu: „Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste 

učinili“24 a rezonující v Ježíšově lásce, jež je láskou Boha milujícího vše, co stvořil.25 

To má ve své podstatě dva důsledky: zaprvé tohoto světce, který je již před Božím 

trůnem, je možné prosit o přímluvu a pomoc; a za druhé tento světec může být 

předkládán jako účinný životní příklad k následování. V širším slova smyslu se křesťan 

může takto chovat v případě všech, o nichž je přesvědčen, že jsou svatými – může tak 

prosit o přímluvu u Boha například své mrtvé rodiče, neboť u Boha to, co se 

eschatologicky stane, už je. To je důsledkem křesťanského učení o společenství 

svatých.26 

Naopak v užším slova smyslu se za svatého považuje ten, koho za takového 

vyhlásila jeho církev (týká se to většiny církví katolických a pravoslavných, resp. 

ortodoxních). V tomto smyslu je označení svatý posledním stupněm formálního aktu 

církevní kanonizace (svatořečení).27  

Je třeba zdůraznit, že svatí byli lidé, jakými jsme i my; avšak na druhou stranu 

byl jejich život v něčem plnější. Byli zcela spojeni s Bohem uskutečňováním své 

spoluúčasti na Otcových skutcích28 a dovršilo se v nich a skrze ně nové stvoření29 

duchem Ježíšova Abba.30 Nebyli pouze velkými osobnostmi (ne ve smyslu mocnými), 

ale v pravém slova smyslu byli svědky Božími, v nichž se Bůh stal vším ve všem.31 

Život svatých poukazuje na Krista tím, že světec prakticky aplikuje učení Krista 

na ve svém vlastním životě. Tito svatí realizují aktualizaci Ježíšova evangelijního 

portrétu žití v realitě osobní, každodenní praxe (věrnost v maličkostech). Jejich příklad 

                                                 
22 Srvn. Kol 1,24-25 ; Gal 5,24. 
23 Efez 4,13.  
24 Mt 25,31-40. 
25 Mdr 11,23 - 12,2. 
26 Např. Augustinovo učení o Obci Boží. 
27 Jde o přesně vymezený formální postup, během něhož jsou zkoumány zásluhy dotyčného a zázraky, jež 
jsou s ním spojeny. Pokud kandidát na světce tímto procesem projde, je jako svatý vyhlášen oficiálně 
a veřejně. Světci je následně vyhrazen den v roce, kdy si celé žijící společenství věřících připomíná jeho 
život a jeho zásluhy, a je slaven jeho svátek u oltáře (tzn. v liturgii). Může mu být zasvěcen kostel, věřící 
jej žádají veřejně o přímluvu u Boha atd. 
28 Jan 14, 12. 
29 Zjev 21, 5-6. 
30 Srvn. Jan 5, 19-20; Mt 11, 25-27; Jan 17,1-4. 
31 Srvn. 1 Kor 9,22 a 1 Kor 15,28. 
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razí cesty i pro jiné a vytváří tak nové následováníhodné životní formy pro ty, kteří 

přijdou po nich.32 Jsou svatí svědectvím Boží moci evangelia.33 

V dějinách spásy se setkáváme s různými modely a s různými vzory 

představujícími svatost. Ti, kteří ji reprezentovali, byli lidé žijící v konkrétních 

historických dobách přinášejících vlastní a neopakovatelné výzvy. Stáli před jinými 

událostmi, jimž museli čelit, a před jinými problémy, které museli řešit, než před jaké 

nás staví naše současnost. Mnohdy žili v obyčejných, všedních situacích lidské 

existence, a i tehdy vydávali pravdivé svědectví víře a ideálu evangelijního života 

připodobněného Ježíši Kristu. Takové svědectví bylo svědectvím svatosti každodenního 

života právě oním svědomitým plněním vlastních povinností, povinností svého stavu, 

odpovídáním na tady a teď prostřednictvím vědomé mobilizace Božích darů a hřiven.34 

Takoví lidé se vždy stávali a dodnes stávají vzorem pro ostatní v duchu evangelijního 

programu: „Tak ať září vaše světlo před lidmi, aby každý, kdo spatří vaše dobré skutky, 

velebil vašeho Otce v nebesích.“35  

Shrneme-li výše uvedené, pak v každé době „svatí dokončují na svém těle, co 

chybí k utrpení Kristovu.“36 „Ježíš žil jenom jeden lidský život, krátký život, pouhých 

třicet let. Nemohl být zároveň otcem nebo matkou, vojákem, králem, bohatým mladíkem, 

karmelitánem, továrním dělníkem, ošetřovatelkou, galejníkem atd. Ježíš však toto 

všechno může prožívat prostřednictvím těch, kdo tím vším jsou a kdo jsou ochotni dát se 

jím zaplavit. Co působí a zároveň garantuje: „Já jsem s vámi po všechny dny 

až do konce světa“.37 V tom, co milujeme u svatých, není nic, co by nebylo z Boha, co by 

jim nebylo Bohem dáno... Boha vidíme v jeho svatých.“38  

Ani dnes neztratila evangelijní výzva papeže Lva Velikého nic na aktuálnosti: 

„Křesťane, poznej svoji důstojnost!“ Podobné napomenutí adresoval turínský biskup 

svatý Maximus těm, kdo přijali křest: „Uvažte čest, které se vám dostalo v tomto 

tajemství!“ Všichni pokřtění jsou vybízeni, aby znovu vyslechli slova svatého 

Augustina: „Radujme se a děkujme: stali jsme se nejen křesťany, stali jsme se Kristem... 

                                                 
32 Srvn. GUARDINI, Romano. O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby. Praha: ZVON, 1991, 
s. 213 nn. 
33 Řím 1,16-17. 
34 Mt 25,14-23. 
35 Mt 5,16. 
36 Kol 1,24. 
37 Mt 28,20. 
38 EVELY, Louis. Známe-li svaté, známe lépe Boha. Internetový portál www.pastorace.cz  [online]. [cit. 
2006-07-03]. URL: <www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=50&sel_podtema>. 
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Žasněte a jásejte: Stali jsme se Kristem!“39 Důstojnost každého křesťana, z níž vyplývá 

rovnost všech členů církve, zaručuje a podporuje ducha společenství a bratrství, 

a zároveň je hlubokým tajemstvím a zdrojem síly apoštolského a misijního poslání 

života křesťanů. Tato důstojnost je náročná. Jedná se o důstojnost dělníků, které Pán 

povolal, aby pracovali na jeho vinici.40 V koncilním textu o tom čteme: „Všichni mají 

přeslavnou povinnost spolupracovat, aby božský plán spásy stále více pronikal ke všem 

lidem v každé době a všude ve světě.“41 (S tím souvisí výzva k dnešním moderním 

lidem z Fides et Ratio42 Jana Pavla II. Papež v ní rozebírá možnost poznatelnosti Boha 

lidským rozumem a moudrostí. Jinými slovy, že Bůh se dává poznat všem (i nevěřícím), 

kteří upřímně hledají pravdu.)43 

Na proměnu světa nemají prioritně vliv pouze lidé stojící v čele států, 

politických stran či velkých organizací. „Také Maria si jistě nemyslela, že její život 

bude mít podstatný vliv na budoucnost lidstva. Podobně tak i nynější „malí a chudí“ 

lidé připravují cesty pro budoucnost lidstva v přitom o tom vůbec nevědí.“44 Povolání 

ke svatosti se netýkalo a netýká pouze několika vyvolených. Není privilegiem pro pár 

těch, co jsou „tam nahoře“. Povoláni ke svatosti jsme byli (a jsme) všichni bez rozdílu. 

Již apoštol Pavel neúnavně napomíná křesťany, aby žili tak, „jak se sluší na svaté.“45 

Existenčním a eschatologickým cílem každého povolání je následování Krista: 

následovat ho ve vzkříšení. Následovat Krista, stát se jeho učedníkem, je soteriologický 

program pro všechny lidi.46 V Kristu jsou mimořádná a nevystižitelná bohatství,47 

a proto každý jeho učedník v něm nalézá vzor. 

                                                 
39 Citováno z: Christifideles laici. Jedná se o Posynodální apoštolský list. Internetový portál 
www.opusdei.cz [online]. Poslední aktualizace 20.9.2006. [cit. 2006-08-03]. URL: 
<www.opusdei.cz/art.php?p=13108>. 
40 Mt 20,1-16. 
41 Srvn. Posynodální apoštolský list Christifideles laici. Internetový portál www.opusdei.cz [online]. 
Poslední aktualizace 20.9.2006. [cit. 2006-08-03]. URL: <www.opusdei.cz/art.php?p=13108>. 
42 Encyklika Fides et Ratio (česky Víra a rozum) je třináctá encyklika papeže Jana Pavla II. vydaná dne 
15. září 1998. Encyklika se zabývá vztahy mezi rozumem a vírou. Cílem této encykliky je obhajoba sepětí 
mezi rozumem a vírou. Papež píše v úvodu: „VÍRA A ROZUM jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch 
pozvedá k nazírání pravdy. Touhu poznat pravdu a nakonec poznat Boha samého vložil totiž do lidského 
srdce sám Bůh. Tím, že člověk pozná a miluje Boha, dosáhne také plné pravdy o sobě samém.“ 
43 Fides et Ratio, III. kapitola, odst. 25 a odst. 98, kde je výslovně uvedeno, že „byla ztracena myšlenka 
univerzální pravdy o dobru, jež je poznatelné lidským rozumem“. 
44 SCHUTZ, Roger. Internetový portál www.pastorace.cz [online]. [cit. 2006-08-22]. 
URL: <www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=50&sel_podtema>. Viz k tomu 
1 Kor 1, 27-31. 
45 Ef 5,3.  
46 Srvn. Jan 10,4.16; Mt 28,18-20. 
47 Ef 3,2. 
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1.2 Původ svatosti 

Zdrojem, působitelem a uskutečňovatelem vší svatosti je Bůh48 a každá úvaha 

o svatosti musí začínat právě u něho. V Katechismu katolické církve je uvedeno, že 

„křest, biřmování a eucharistie jsou svátosti uvedení do křesťanského života. Jsou 

základem obecného povolání všech Kristových učedníků ke svatosti a k úkolu 

evangelizovat svět. Tyto svátosti zprostředkují Kristovým učedníkům potřebné milosti, 

aby mohli žit podle Ducha v tomto životě poutníků, kteří jsou na cestě do vlasti“.49 

Jak již bylo v úvodu této kapitoly předznamenáno, teologie svatosti deklaruje, že 

jen Bůh je svatý. „Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Mluv k celé pospolitosti Izraelců 

a řekni jim: Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“50 Starý zákon jako 

celek popisuje v souboru svých knih zajímavou a naprosto odlišnou zkušenost, kterou 

prožil židovský národ během svého putování dějinami se svým jediným Bohem. Autor 

výše uvedeného úryvku z knihy Leviticus zdůrazňuje skutečnost, že Bůh je svatý, 

a proto také jeho lid je povolán ke svatosti. Takové chápání a takový dosah pojmu 

svatý, stejně jako přiblížení „božstva“ na úroveň lidu, bylo doposud v životě tehdejších 

náboženských východních společností (chápáno religionisticky) něčím naprosto 

ojedinělým a nevídaným. 

Výraz „svatý“ znamená v hebrejštině oddělený. Jinými slovy to, co je svaté, je 

v protikladu k tomu, co je pozemské.51 Propast mezi oběma stranami může být 

překlenuta jedině samotným Bohem, jenž má moc uvést své stvoření do stavu relace 

s ním, do stavu svatosti, neboť on sám je jejím zdrojem. Boží svatost se projevuje 

stvořením, zjeveními, zkouškami, tresty a ranami,52 ale také zázračnou ochranou 

a neočekávaným vysvobozením.53 Hospodinova svatost se nejdříve zjevila na hoře 

Sinaj, bere na sebe podobu bázeň budící tajemné síly, schopné zničit vše, čemu se 

přiblíží, ale také schopné přinášet požehnání těm, kdo přijali archu smlouvy. Není 

totožná s Božím hněvem nebo s jeho nepřístupností, protože se projevuje jako láska 

a odpuštění: „Nedám průchod svému hněvu... protože jsem Bůh a ne člověk, jsem svatý 

                                                 
48 Jeho vůle je naše posvěcení. Srvn. 1 Sol 4,2 a 1 Tim 2,4-6. 
49 Katolická církev. Katechismus katolické církve. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001, odst. 1533. 
50 Lev 19,2. 
51 K problematice vztahu a rozdílu posvátného a profánního srvn. ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. 
2. oprav. vyd. Praha : OIKÚMENÉ, 2006. ISBN 80-7298-175-7. 
52 Srvn. Num 20,1-13 a Ez 38,21an. 
53 Srvn. Ez 28,25an.  
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ve tvém středu.“54 Nebo mnohokrát ve Starém zákoně zmíněné opakované výzvy: 

„Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý“.55 Základem všech zákonů je 

svatost Boží, kvůli níž má celý Izrael zákony zachovávat. Snad nejčastější formulací 

Boží svatosti je prosté, absolutní tvrzení, „neboť já jsem Hospodin“. 

Podívejme se nyní na problematiku chápání vztahu Božího povolání ke svatosti 

optikou starozákonního člověka z antropologického úhlu pohledu, odkud se odvine 

zasazení souvislostí této práce.  

Povolání je vždy spojeno s nějakým úkolem, tj. s posláním. Když Hospodin 

povolal Abrama, řekl mu: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce 

do země, kterou ti ukážu“.56 Velmi podobně je povolán i Mojžíš. Hospodin mu říká: 

„Nuže, pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta“.57 Také proroci 

Izaiáš a Jeremiáš jsou při svém povolání posláni k Izraelitům. Izaiášovi Bůh řekl: „Jdi 

a řekni tomuto lidu…“58 Jeremiášovi bylo na jeho námitky řečeno: „Všude, kam tě 

pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš“.59 Etymologie slova povolání ukazuje 

na přítomnost někoho, kdo volá: povolání je iniciativou někoho, kdo dává návrh. 

Z lingvistického rozboru slov povolání znamená jít, půjdeš, odejdi – tedy  vyjadřují 

pohyb. Představují konkrétní vyjádření povolání člověka, který je pověřen k aktivnímu 

vykonání určitého úkolu. Výchozím bodem pro každé povolání je Boží vyvolení a cílem 

je vždy naplnění Boží vůle. Sám Bůh předkládá nový existenční program. Toto 

povolání představuje zásah do života povolaného člověka – povolání ho proměňuje, 

mění jeho dosavadní plány a činí z něj člověka nového. 

Bůh při svém povolání dává člověku úkol. Dalším důležitým prvkem v povolání 

je jeho individualita. Bůh volá každého člověka jedinečným způsobem. Volá ho zvlášť, 

jeho jménem. Tuto skutečnost lze opět dokumentovat na praotcích izraelského národa. 

V První knize Mojžíšově volá Bůh na Abraháma podobně, jako my, lidé, voláme jeden 

na druhého: „Abraháme!“60 Také na Mojžíše u hořícího keře Hospodin zavolal: 

„Mojžíši, Mojžíši!“61 Bůh však oslovuje jménem nejen praotce, ale také proroky. 

                                                 
54 Srvn. Oz 11,9.  
    Srvn. LÉON-DUFOUR, Xavier et. al. Slovník biblické teologie. 2. vyd. Praha: Academia, 2003, s. 487. 
55 Mt 19,2. 
56 Gn 12,1. 
57 Ex 3,10. 
58 Iz 6,9. 
59 Jr 1,7. 
60 Gn 22,1. 
61 Ex 3,4. 
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U proroka Jeremiáše slyšíme Boží otázku: „Co vidíš, Jeremiáši?“62 Proroka Amose se 

ptá podobně: „Amosi, co vidíš?“63 

Zvláštnost povolání je v některých případech spojena se změnou jména. 

(Typickým příkladem je Abram a jeho žena Sáraj. Hospodin Abramovi řekl: „Nebudeš 

se už nazývat Abram. Tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu 

pronárodů... Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára, to je 

kněžna.“64) Nové jméno má vyjádřit zásadní proměnu v životě, změnu existence, nové 

nasměrování a novou vnitřní orientaci, jež z povolání Bohem vyplývá. Jde o vyjádření 

nové důstojnosti, nového postavení. Jedná se o komplexně novou situaci. Dát někomu 

jméno znamenalo daleko více, než ho jen pojmenovat. Jméno v dřívějších dobách 

symbolizovalo (a v mnoha národech dosud symbolizuje) podstatu a poslání člověka. 

Změnou jména byl člověk uschopněn pro nové úkoly, pro nové výzvy, pro nový život, 

pro svobodu volby, k uvědomění si nové identity. 

Odpovědí člověka na Boží povolání má být připravenost a poslušnost. 

Ve Starém zákoně se setkáváme s rozdílnými reakcemi na Boží volání. Je to buď 

okamžitá odpověď, nebo naopak značné váhání. Okamžitě a bez dalších diskusí 

odpovídá na povolání Abrahám. Ne náhodou je nazýván otcem víry. Bůh mu řekl: 

„Odejdi ze své země… učiním tě velkým národem… požehnám tě… A Abram se vydal 

na cestu, jak mu Hospodin přikázal.“65 Na Boží volání okamžitě reaguje i prorok Izaiáš. 

Na Hospodinovu otázku: „Koho pošlu, kdo nám půjde?“ bez váhání odpovídá: „Hle, 

zde jsem, pošli mne!“66 Z Božího povolání často plyne spousta problémů: člověk musí 

opustit svou zemi, zaběhlé stereotypy, je vyčleněn z okruhu příbuzných, přátel a svých 

nejbližších. Proto také mnozí s odpovědí Hospodinu váhali. Pro názornost připomeňme 

třeba povolání Mojžíše. Na Hospodinovo volání namítá: „Prosím, Panovníku, nejsem 

člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. 

Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.“67 

Snad nejznámějším příkladem vyhýbání se Božímu povolání je prorok Jonáš. 

Bůh k němu promluvil: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a volej proti němu, 

neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl 

                                                 
62 Jr 1,11. 
63 Am 8,2. 
64 Gn 17,5-15. 
65 Gn 12,1-4. 
66 Iz 6,8. 
67 Ex 4,10. 
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do Taršíše, pryč od Hospodina.“68 Víme, že se mu ani přes tuto snahu nepodařilo 

před Hospodinem uprchnout, a nakonec do Ninive přece jen šel.  

Sledujeme-li ve Starém zákoně povolání různých osob Hospodinem, vidíme, že 

i mnozí králové a kněží jsou pro tuto službu povoláni přímo Bohem. Například Saula 

a Davida maže prorok Samuel a tím jim dává poznat Boží vůli a Boží povolání. 

To, o co jde ve výše uvedených odstavcích, je ukázat, jak lidstvo učinilo, 

prostřednictvím izraelského národa, ojedinělou zkušenost s Bohem, který jediný je 

svatý. Z dědictví této historické zkušenosti vyplývá, že Bůh očekává aktivní spolupráci 

svého stvoření při plnění Božího plánu spásy. Potažmo se všechny starozákonní výzvy 

v přeneseném slova smyslu týkají i nás. 

Ve Starém zákoně je zaznamenáno povolání konkrétních osob k vykonání 

určitého specifického poslání. Ovšem ať už byl povolán Mojžíš k vysvobození 

izraelského národa z egyptského zajetí či Jonáš, aby varoval Nivive před zkázou, 

v posledku se za těmito zdánlivě jednorázovými akcemi (konkrétními úkoly) skrývá 

úkol hlubší – učinit pozitivní zkušenost a získat důvěru69 v Někoho, o kom vím, že 

nezklame, neboť Jeho slovo je svaté. A ten, kdo ta slova říká, je Svatý. Jde o vrůstání 

do vzájemné souvztažnosti mezi Bohem a člověkem, resp. člověkem a Bohem, který tak 

miloval svět, že poslal svého Jednorozeného Syna, vtělené Slovo, aby se stal 

člověkem.70  

Ve Starém zákoně jsou uvedeny příklady speciálního, osobního povolání 

jednotlivců k vykonání důležitých úkolů, které však mají dopad na větší skupinu lidí 

(záchrana obyvatel města Ninive před zkázou, vyvedení izraelského národa 

z egyptského otroctví aj.). Bůh si tak vyvolil určité jedince k provedení speciálního 

úkolu, jehož přesah má v kontextu dějin izraelského národa dopad na tento národ jako 

na celek. Starý zákon dokladuje povolání celého izraelského národa, kdy se Bůh 

na Izraelce obrátil s povoláním a skrze Mojžíše byla mezi ním a jeho lidem uzavřena 

smlouva. Boží smlouva71 představovala výzvu, obracející se k srdci člověka 

bezmezným a absolutním darováním Boha v slyš Izraeli, já jsem Tvůj, Tebe 

osvobozující Bůh.72 

                                                 
68 Jon 1,2-3. 
69 Slovo důvěra pochází ze staročeského „du k viera“, jdu věřit. 
70 Jan 1. kapitola. 
71 Pro neustálou připomínku této smlouvy nosí Židé při modlitbě na čele memzu, v níž jsou uložena 
slova: „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ Tato slova odlišují Izraele od ostatních 
okolních národů. 
72 2 Moj 20,2. 
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Povolání od Boha pro křesťany dneška (viděno jako celek) je z tohoto úhlu 

pohledu stejné jako tehdy.73 Vyjití znamenalo otevření se všemu novému. Také Druhý 

vatikánský koncil vyšel z narůstající církevní uzavřenosti a otevřel se Božímu spásnému 

působení (viz aggiornamento) celému světu novým způsobem.74 (Kromě všeobecného 

povolání ke svatosti je třeba důsledně odlišovat i osobní, speciální, konkrétní povolání 

každého jednotlivce.) 

1.3 Pochopení Ježíšovy svatosti 

Pochopení Ježíšovy svatosti, o níž se přišel Ježíš s námi rozdělit a otevřít ji jako 

novou dimenzi našeho života, vyvěrá z chápání darování se Boha lidem: „Já jsem Tvůj 

Bůh“75 dějinně se uskutečňující Boží Láskou, z níž pramení veškerá láska – ne my dříve 

jsme milovali Boha, ale on miloval nás.76 „Tak Bůh miloval svět, že dal svého 

jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezemřel, ale měl život věčný“.77 

V Novém zákoně je vzorem vší svatosti jako ztělesnění Boží lásky Syn Boží, 

Ježíš. Kristova svatost je zásadním způsobem spojena s jeho Božím vtěleným 

synovstvím a s přítomností Božího Ducha v něm. Byl počat z Ducha svatého: „Hle, 

Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel, to jest „Bůh s námi““78 

a „bude nazývám synem Božím“79. Při křtu v Jordánu se Ježíšovi dostává pomazání 

Duchem svatým.80 Vymýtal nečisté duchy; ti o něm prohlašovali, že je „svatým Božím“ 

nebo „Synem Božím“81, což je totéž. Kristus byl naplněn Duchem82 a zjevuje se svými 

skutky, zázraky a mocnými znameními, u kterých je méně důležitý obdiv, který budí, 

než svatost, kterou zjevují; člověk se před ním cítí hříšníkem jako před Bohem.83 

Jádrem Ježíšova poselství je hlásání brzkého příchodu (neboli aktualizace) 

království Božího v představení modelu žití s Bohem jako jeho syn/dcera. Ježíš ukázal 

                                                 
73 „V Tobě budou požehnány všechny národy“ – srvn. heslo „Požehnání“ in NOVOTNÝ, Adolf. Biblický 
slovník, I. díl, A-P. Praha: Kalich, 1956. 
74 Srvn. Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Pastorální konstituce o církvi 
v dnešním světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, ZVON, 1995. ISBN 80-
7113-089-3. 
75 2 Moj 20,2. 
76 1 Jan 4,9-11. 
77 Jan 3,16. 
78 Mt 1,24. 
79 Srvn. Lk 1,35; srvn. Mt 1,18. 
80 Sk 10,38; Lk 3,22. 
81 Mk 1,24; 3,11. 
82 Lk 4,1. 
83 Lk 5,8; srvn. Iz 6,5 a LÉON-DUFOUR, Xavier et. al. Slovník biblické teologie. 2. vyd. Praha: 
Academia, 2003, s.487. 
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úplně jinak, než byl židovský národ dosud zvyklý, jak by měl vypadat vztah člověka 

a Boha – totiž žít s Bohem jako milovaný syn se svým Otcem.84 Jde o radikální změnu 

dosavadní lidské praxe v osobním setkávání se s Hospodinem. Jde o život synovství 

podle Ježíšova Abba. Prioritou tohoto nového vztahu člověka a Boha se stává 

působením Božího vyvolení důvěra a láska. Ježíš sám o sobě říká, že má poslání, které 

mu Otec svěřil. Při jeho křtu v Jordánu je slyšet hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe 

jsem si vyvolil.“85 Tím je veřejně označen za Božího služebníka, ve kterém má Bůh 

zalíbení. 

Ježíš sám nemluví o svém povolání, nýbrž mluví o sobě jako o poslaném 

a povolává i své učedníky. Ježíš své učedníky povolal – ve smyslu pozval, vyučil je 

a poté poslal, aby hlásali radostnou zvěst celému světu.86 Celé jeho veřejné působení je 

trvalou výzvou k bezpodmínečnému následování vzoru jeho poslání, byť i on sám 

pociťoval jeho tíži.87 Někteří však zůstávají úplně hluší k pozvání do Božího království, 

protože „mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“88 Znakem odpovědi na Boží 

povolání je aktivní přístup člověka. „Podle ovoce poznáte je.“89 „Proč mi říkáte pane, 

pane, a nečiníte, co vám říkám?“90 Ježíš žádá ve smyslu Božího království jednat. „Jdi 

tedy – jednej podobně!“91 Tak končí například příběh o milosrdném Samaritánovi 

kladoucí za vzor člověka-jinověrce, jenž prokázal jednáním reálné milosrdenství 

a pomoc trpícím. Věřící má být solí země a světlem světa.92 Ježíšova svatost tak 

spočívala především v jeho poslušnosti vůči Otci.93 

Po Ježíšově smrti jdou apoštolové jeho cestou učení a povolávají k následování 

(a tedy ke svatosti) všechny lidi: Židy, pohany, ... a také nás.94 Ježíš byl strhujícím 

zvěstovatelem okamžitého nároku na člověka: „Obraťte se, neboť blízko je království 

nebeské!“95 Ježíšovo poselství má nepochybně dimenzi budoucnosti, avšak budoucnosti 

živé, činící si na člověka nárok v jeho přítomnosti, současnosti (zde je patrný 

eschatologický rozměr svatosti). 

                                                 
84 Mt 11,25-27. 
85 Mk 1,11. 
86 Řím 8, 28-30. 
87 Mt 26,39. 
88 Mt 22,14. 
89 Mt 7,16; srvn. Lk 6,43-45. 
90 Lk 6,46; srvn. Mt 7,21. 
91 Lk 10,37. 
92 Mt 5,13-14. 
93 Mt 26,39. 
94 Srvn. KLAŠKOVÁ, Marie. Povolání [aktualizováno 2002-06-07]. Internetový portál České katolické 
biblické dílo [online]. [cit. 2006-08-17]. URL: <www.bible-cz.org/bibl_lit/515.html>. 
95 Mt 4,17. 
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Ježíšem byl povolán i původně ne-apoštol, svatý Pavel. I Pavel je apoštolem 

(tak, jako dvanáct vyvolených) díky tomu, že byl povolán (tj. uvědomil si, že je třeba 

aktivně odpovědět Bohu svým praktickým jednáním). Pavel následně hovoří 

o křesťanech v Římě nebo v Korintu; zvláště v listu Římanům se nachází vyjádření 

skutečnosti, že všichni, nejen apoštolové, jsou povoláni k následování: „Všem vám 

v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti.“96 Podobně je psáno v Prvním 

listu Korinťanům: „Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše…církvi Boží 

v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým…“97 

Oslovení jako „povolaní“ ústící v „svatí“ ukazuje zároveň na cíl povolání 

a jméno těch, kteří povolání přijali (tj. ti, kteří si uvědomili hloubku a dosah přítomnosti 

Boha ve svém životě). Když chce Pavel Korinťany přivést zpět na správnou cestu, 

připomíná jim právě toto povolání, kterého se jim dostalo a které je základem jejich 

víry. Bůh si nepovolává dokonalé ani bohaté, nýbrž hříšníky, lidi chudé, zmrzačené, 

slepé. Apoštol dále Korinťanům připomíná: „Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. 

Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho 

urozených.“98 Gradaci povolání vypodobňuje Pavel v listě Římanům, 8. kapitola, verše 

28-30.99 

V Novém zákoně byli svatými nazýváni všichni, kdo věřili v Krista – ti, kteří 

byli křtem zrozeni k novému životu připodobňováním svého lidského života k životu 

Ježíšovu a kteří se zároveň podíleli na eucharistickém společenství (svatost 

ontologická). Ježíš a jeho učení je světlem, jež má moc způsobit, že slepí vidí.100 „A to 

světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“101 Praktické následování Krista bylo 

připodobnění se sloužícímu Ježíšovi, který mnohokrát opakoval: „Já jsem s vámi jako 

ten, který slouží.“102 Umění služby spočívá v hlubokém lidském soucítění: být 

pro druhé tak, jak oni potřebují a jsou schopni snést, nést a unést. Učit se umět být 

pro druhé tím, co oni potřebují a koho potřebují.103 Jinými slovy šlo o rezonanci 

                                                 
96 Řím 1,7. 
97 1 Kor 1,1-2. 
98 1 Kor 1,26. 
99 „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí. 
Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi 
mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil. a které 
ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.“ 
100 Mt 11,5; Lk 7,22. 
101 Jan 1,5. 
102 Jan 13,14-17. 
103 Např. Pavlův misijní příklad – srvn. 1 Kor 9,19-23. 
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Ježíšova pozvání k účasti na Božím království a k přijetí jeho nabídky.104 Křesťan, 

usilující o osobní identifikaci s Kristovou podobou, tak upřednostňuje před vším 

ostatním moc evangelia.105 Vysvléká ze sebe člověka starého a odívá se Kristem 

(svatost morální). (Viz následně kapitola 5.2 této práce o cestě vedoucí ke svatosti dnes 

– o lásce působené Duchem, zejména pasáž o encyklice Benedikta XVI. Deus caritas 

est, kde je rozebráno umění služby bližním a služba církve podle evangelia.) 

1.4 Nezrušitelná svatost církve 

„V Kristu, Hlavě církve, která je jeho posvátným, tajemným tělem, všichni 

křesťané vytvářejí rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako 

jeho vlastnictví, aby rozhlašoval, jak veliké věci vykonal.106 Církev je svatá, i když její 

údy potřebují být očišťovány, proto, aby svatost, Boží dar, v nich mohl zářit co 

nejjasněji.“107 

Předchozí podkapitola 1.3 se věnovala pochopení Ježíšovy svatosti. Jak již bylo 

uvedeno, Boží povolání má rys jak osobního povolání, tak společného – ve společenství 

a pro společenství. Křesťanské povolání má svůj původ v Duchu svatém, jenž je jeden 

v celém těle Kristově. Křesťan přijímá povolání skrze církev; jednak pro ni a jednak 

pro celý svět. Povolání ke spáse se uskutečňuje v začlenění povolaného 

do linie Abrahamova potomstva,108 do tajemného těla Kristova. Nám všem se dostalo 

jednoho jediného povolání s rozličnými dary. „Všechno působí jeden a týž Duch, který 

uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.“109 Církev je v tomto slova smyslu 

společenstvím povolaných. Všichni, kdo ji tvoří, mají své místo v jediném a jedinečném 

povolání církve. 

Bylo zmíněno, že každá doba kladla jiná měřítka na splnění nelehkého úkolu 

stát se svatým a být dokonalým, jako je dokonalý náš nebeský Otec.110 Každá doba 

stanovovala jiné požadavky vedoucí k naplnění dobou prosazovaného, respektovaného 

a následováníhodného ideálu. Různé historické epochy měly vlastní představy 

                                                 
104 Viz k tomu Mt 11,28-30. 
105 Řím 1,16. 
106 Srvn. 1 Petr 2,9. 
107 Srvn. Benedikt, papež XVI. Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XLIII. světovému dni motliteb 
za povolání 7. května 2006 – 4. neděle velikonoční. 
108 Abrahám uvěřil Bohu a to mu bylo připočteno k spravedlnosti; proto se stal otcem všech obřezaných 
i neobřezaných v zaslíbení jeho potomstvu na základě spravedlnosti, nikoli ze zákona, ale z víry –  viz 
Řím 4,3-13. 
109 1 Kor 12,11. 
110 Srvn. Mt 5,48. 
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o člověku a o jeho úloze ve stvoření. Církev, putující dějinami spásy, nabízí zcela 

konkrétní, realizovatelnou a jedinečnou odpověď i nám, lidem dneška. Ta odpověď je 

univerzální stejně, jako je univerzální církev, a dává naději každému jednotlivému 

člověku. Boží povolání je pozváním působícím svatost. 

Univerzalita katolické církve je dána univerzalitou Boží. Spočívá v převzetí 

apoštolské tradice a v poslání hlásat evangelium – pozvání a zaslíbení všem národům – 

do všech končin země.111 Ježíšova církev byla poslána a bylo řečeno, že Boží spása 

bude rozšířena i k pohanům – a oni ji přijmou.112 Církev prostřednictvím milostí spojuje 

lidstvo se samotným Kristem.113 

Svatost v nás je dar lidského zrození z Boha, z jeho lásky, a to skrze vštípení 

do života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista jako naše synovství realizované skrze službu 

církve. Její svatost je skrytým zdrojem a mírou apoštolského misijního úsilí. Církev se 

stane skrze Ducha plodnou matkou všech jenom v té míře, v níž se jako Kristova 

nevěsta vydá jeho lásce a bude ji opětovat. To znamená, že církev je svatá, protože je 

místem přebývání Boha, místem, které činí svatým On svou vlastní svatostí. 

Nezrušitelná svatost církve pochází od Boha a je z Boha. Je působená darem Ducha – 

vanutím Ducha ve stvoření, v dějinách stvoření, v dějinách spásy, v dějinách církve 

i v dějinách života každého jednotlivého člověka. Svatost církve je pokračováním 

v Ježíšově misii nastolování Božího království a děje se působením Ducha 

uschopňujícího nás jednat prostřednictvím jeho ovoce. 

Církev není jen organizací či pouze institucí, ale především Kristus v nás 

a s námi. Křesťan zpodobňuje ve svém vlastním životě Ježíšův evangelijní životní 

portrét.114 Křesťan koná to, co koná Bůh.115 Nejde o to konat to, co konají ti druzí, ale 

jednat tak, jak jedná Syn svého Otce. 

Povolání každého pokřtěného ke svatosti v intencích věroučné konstituce Lumen 

gentium aktualizovalo program křesťanů k plnění jejich úkolu být solí země. „Církev 

žije Ježíšovu výzvu: „Vy jste solí země.“116  Církev je součástí lidstva a tohoto světa 

(ačkoli se z něho zároveň svými zvláštními rysy vyděluje – takže s ním nemůže být 

zaměněna), s lidstvem, k jehož službě je ustanovena proto, aby mu pomáhala dospět 

                                                 
111 Mt 21,19-20; Mk 16,15-18; Lk 24,46-48. 
112 Viz k tomu Sk 28,28; Řím 10,20 ; 1 Tim 1,15; 1 Tim 2,5. 
113 Kol 1,16-17. 
114 Sk 11,26 
115 Jan 5,19-20 ve vztahu k Jan14,12; ; Ef 5,1-12. 
116 Mt 5,13. 
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k plnosti v Kristu.“117 Ona vede působením Ducha svatého lidstvo k Bohu rozvojem 

lidské osobnosti, aby si člověk uvědomil dosah Božího daru povolání a aktivně na něj 

odpovídal svým životem. A tak se nám „ve světle víry otvírá úžasný pohled: nesčetní 

laikové, muži i ženy, kteří jsou ve svém životě a každodenním konání často neviděni 

a dokonce nechápáni, neuznávání velkými tohoto světa, ale s láskou pozorováni 

nebeským Otcem, jsou neúnavnými pracovníky na vinici Páně jako pokorní a v síle Boží 

milosti velcí spolupracovníci na růstu Božího království v dějinách.“118 

„Svatost je základní podmínka a neodmyslitelný předpoklad pro splnění 

spásného poslání církve... Vraťme se k biblickému obrazu: rašení a růst ratolesti jsou 

dány jejich spojením s vinným kmenem: Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 

nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste 

ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne 

nemůžete činit nic (Jan 15,4-5).“119  

Rozumět svatosti, tj. daru, který lidem nabídl Bůh prostřednictvím Ježíšova 

života a jeho služby, předpokládá hluboce přijímat Ježíšův odkaz následně 

konstituovaný do církve skrze apoštolskou posloupnost.120 Proto Lumen gentium 

organicky ukazuje, že církev je zprostředkovatelkou Ježíšova lidského synovství 

s Otcem, jež církev svou službou zpřítomněným Kristem působí a rozdává všem, kdo 

usilují z pozvání Ducha být svatými. Jde o aplikaci principu „Agere sequitur esse“, kdy 

se svatost pozná po ovoci svatosti – je jím především životní úsilí křesťanů vysvlékat 

ze sebe člověka starého a odívat sebe Kristem.121 

Druhý vatikánský koncil deklaroval uznání všech věřících, že mají „svým 

vlastním způsobem podíl na kněžském, učitelském a královském úřadu Kristově“122 tím, 

že Kristus sám pokračuje ve vykonávání svého kněžství v jejich životech. Tím se 

naplňuje účast na všeobecném kněžství církve z příkazu a působení Krista, věčného 

a jediného Velekněze. Podle koncilu jsou všichni pokřtění povoláni přinášet celý svůj 

život v této transcendentní kněžské skutečnosti Kristova tajemství jako duchovní oběť 

a spolu s církví spolupracovat na Spasitelově neustálém vykupování světa. To je 

                                                 
117 Katolická církev. Kongregace pro katolickou výchovu. Katolická škola na prahu třetího tisíciletí. 
Praha: Katolická církev, 1998, s. 3. 
118 Jan Pavel, papež  II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání 
a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, kap. I., čl. 17. 
119 Tamtéž. 
120 Srvn. Mt 16,16-20, Lk 22,31-32. 
121 Srvn. Řím 8,12-17. 
122 Katolická církve. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 31. 
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významné poslání všech věřících: „Všechny jejich skutky se stávají duchovním obětním 

darem, který je milý Bohu pro zásluhy Ježíše Krista.“123  

                                                 
123 Srvn. 1 Petr 2,5. 
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2 POSTAVENÍ ČLOVĚKA NA PRAHU 21. STOLETÍ 

Na úvod druhé kapitoly je nutné nejprve předeslat několik poznámek 

k následujícímu textu. Je v něm nastíněna situace současného světa z duchovního 

a (nejen) politického hlediska. 

Na dnešní civilizaci bychom mohli nahlížet ze dvou perspektiv. Pod prvním 

zorným úhlem vidíme zcela specifické pozitivní hodnoty našeho světa v evropském 

kontextu: jedná se o hodnoty právního státu, svobody myšlení a projevu, tolerance 

a politické i hospodářské demokracie. Zásluhy za tato pozitiva jsou připisovány 

osvícenskému liberalismu; není náhodou, že dané hodnoty vyrostly na půdě po staletí 

kultivované křesťanstvím – zjednodušeně řečeno křesťanskou syntézou mezi řeckou 

filozofií, římským právem a židovským náboženstvím a to vše ještě doplněno 

reformační tradicí.124 

Stále naléhavěji se však objevuje i druhá tvář dnešní lidské civilizace. Mohli 

bychom tomu říkat odvrácená tvář euroamerické kulturní tradice. Tato skutečnost vede 

k zamyšlení nad výzvami k reformě lidského srdce i celého světa ve světle Ježíšova 

učení a Božího povolání každého člověka ke svatosti na základě syntézy učení Druhého 

vatikánského koncilu ve věroučné konstituci Lumen gentium včetně jejího 

dalšího rozvinutí v ostatních dokumentech tohoto ekumenického koncilu.  

2.1 Obecná charakteristika dnešního světa 

„Průmyslový věk nebyl schopen dostát svému velkému příslibu – příslibu 

neomezeného pokroku, naděje na ovládnutí přírody, na materiální nadbytek, na co 

největší štěstí co největšího počtu lidí a na neomezenou osobní svobodu. Čím dál tím 

více lidí si uvědomuje, že: 

- Neomezené uspokojování všech tužeb nevede k blahu, ani není cestou 

ke štěstí nebo maximální míry rozkoše. 

- Sen být nezávislými pány svých životů skončil začátkem prohlédnutí, že jsme 

se ve skutečnosti stali kolečky byrokratického stroje se svými myšlenkami, 

city a smyslem pro slušnost, zmanipulovanými vládou a průmyslem 
                                                 
124 Srvn. DAWSON, Christopher. Zrození Evropy : úvod do dějin evropské jednoty. Praha: Vyšehrad 
1994. DAWSON, Christopher. Porozumět Evropě. Praha: ZVON, 1995. Nebo např. FUNDA, Otakar 
Antoň. Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum, 2000. 
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i masovými komunikačními prostředky, které jsou právě pod kontrolou vlády 

a průmyslu. 

- Ekonomický růst zůstal omezen na bohaté národy a propast mezi bohatými 

a chudými se stále prohlubuje. 

- Sám technický pokrok způsobil ekologická nebezpečí včetně nebezpečí 

nukleární války, což každé samo o sobě nebo obojí dohromady může ukončit 

veškerou civilizaci a možná i veškerý život.“125 

To všechno ohrožuje a ničí člověka. To vše způsobilo a dále působí 

prohlubování jeho odcizení. Je to právě konzumní charakter naší civilizace, který vede 

k převažující orientaci dnešního člověka na materiálno, sebezajišťování, moc a vlastní 

sebefavorizaci včetně vidění partikulárních, sobeckých zájmů. 

Klíč k pochopení stavu quo je rozbor, z jakých filozoficko-duchovních zdrojů 

vyrůstá životní pocit dnešního člověka. Kde se vzaly a jak se vyvíjely nejrůznější 

postoje současného člověka? Jaké ideály odpovídají současnosti a jaké myšlenky může 

právě dnešní člověk po všech svých historických zkušenostech a deziluzích přijmout 

za své, s jakými se může ztotožnit – ty, které ho budou podněcovat a vést na cestě 

do věčnosti; ty, jež mu dají tvůrčí sílu k naplnění smyslu lidské existence?  

Dvacáté století. Na jeho počátku stál jakýsi novohumanistický ideál člověka, 

inspirovaný harmonickým obrazem řecko-římské antiky, vytvořený dílem 

pozitivisticko-naturalistické vědy devatenáctého století a v neposlední řadě též 

optimistické pojetí lidské bytosti v učení tehdejších sociologických směrů. Situace se 

zproblematizovala a de facto obratem k radikální změně se staly jednak šokující válečné 

události z let 1914-1918 a jednak filozofické myšlenky meziválečného a poválečného 

období, kdy rozmanité směry a proudy nakonec způsobily a vyvolaly nebo 

přinejmenším přispěly ke stavu vnitřního znejistění člověka ke světu a k sobě samému. 

Svůj vliv na toto znejistění mělo hned několik faktorů, které srozumitelně 

popisuje Paul Johnson ve své práci Dějiny 20. století. Na základě Johnsonových úvah 

lze ilustrovat chápání duchovní situace současného světa. Tento americký historik se 

domnívá, že současný svět začal 29. května roku 1919, kdy zatmění slunce 

fotografované na ostrově Principe u Západní Afriky a v Sobralu v Brazílii potvrdilo 

pravdivost nové relativistické teorie vesmíru. Už půl století před touto událostí bylo 

ve vědeckých kruzích zřejmé, že Newtonova kosmologie založená na přímkách 

                                                 
125 FROMM, Erich. Mít nebo být? 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994, s. 9-10. 
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euklidovské geometrie a na Galileově pojmu absolutního času potřebuje zásadní revizi. 

Vydržela déle než dvě stě let. V jejím rámci došlo k evropskému osvícenství, 

průmyslové revoluci a k obrovskému rozmachu lidského vědění, svobody a růstu 

blahobytu, jež charakterizovaly víceméně celé devatenácté století. Ale stále silnější 

dalekohledy odhadovaly anomálie. Bylo dokázáno, že zvláště planeta Merkur se 

za jedno století odchýlila od dráhy předpokládané podle Newtonových fyzikálních 

zákonů. Dne 29. května 1919 byla potvrzena nová Einsteinova teorie z roku 1905, 

uveřejněná ve vědeckém článku nazvaném O elektrodynamice pohybujících se těles.126 

Vliv jeho teorie byl okamžitý. Pro většinu lidí, kterým byla newtonská fyzika 

se svými přímkami a pravými úhly dokonale srozumitelná, se relativita stala zdrojem 

fatálního znepokojení. Kdybychom chtěli jít do důsledků, museli bychom přiznat, že to 

vlastně nebylo poprvé, kdy došlo k takovému znejistění. Lidstvo (nazíráno nyní pouze 

jednostranně z hlediska přírodních věd a astronomie) prožilo takové znejistění již 

jednou – tehdy, když se díky objevu dalekohledu a Koperníkovu a Keplerovu přínosu 

zhroutila dosavadní představa o nebeské klenbě,127 svírající Zemi v měřítcích ještě (dalo 

by se říci) úměrných pojetí života každé lidské bytosti a tím umožňující nazírat planetu 

Zemi jako domov lidstva a jádro světa současně. Tehdy si západní lidstvo prožilo 

(poeticky vyjádřeno) svou hrůzu z vesmírných dálek. Vesmír se najednou stal něčím 

cizím. Něčím, co je s lidskými mírami naprosto nesrovnatelné. A stejně tomu bylo 

i ve chvíli potvrzení doposud hypotetického výpočtu teorie relativity. 

V kosmickém dění najednou přestala existovat jistota. Pro drtivou většinu 

fyzikálně nevzdělané populace to teď bylo, jako by se zemská osa vymkla z ložisek 

a Země se potácela vesmírem bez uznávaných měřítek a pravidel. Začátkem dvacátých 

let 20. století se poprvé mezi obyčejnými lidmi objevoval názor, že žádné absolutní 

hodnoty nejsou. A že to platí nejen o času a prostoru, ale i o dobru a zlu a vědění 

a vůbec o všech hodnotách. Relativita, řešící geometrickou souvztažnost časoprostoru 

s gravitací, se začala omylem (a možná osudově) zaměňovat za relativismus.  

Podobně jako Einstein obracel pozornost lidí na nové výpočty ve fyzice, strhával 

na sebe pozornost také Sigmund Freud novým vědním oborem – psychoanalýzou. 

Freudismus se vykládal různě; jeho podstatou byl popis viny a napětí mezi superego 

                                                 
126 O fyzikálních výpočtech a především o astronomických a astrofyzikálních důsledcích obecné teorie 
relativity z přírodovědného hlediska viz např. knihu: HAWKING, Stephen. Černé díry a budoucnost 
vesmíru. Praha: Mladá Fronta, 1995. ISBN 80-204-0515-1. Zejm. kapitola č. 8 „Einsteinův sen“, s. 67-80. 
127 Šlo o revizi představy prezentované řeckým učencem Claudiem Ptolemaiem, který byl zastáncem 
egocentrismu. 
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a ego, které mu podléhá. Pocit viny nad tím, že jsem udělal něco špatně (tedy otázky, 

které mi neobytně klade svědomí a které souvisí s autokorekcí vlastního jednání 

každého z nás), přestalo být znamením neřesti. Osobní pocity viny jsou podle Freuda 

iluze, kterých se člověk musí zbavit. Nikdo podle něj není vinen jako individuum; vinni 

jsme všichni jako celek. 

A konečně tím třetím, kdo podle Paula Johnsona výrazně přispěl ke znejistění 

člověka na počátku dvacátého století, byl Karel Marx a jeho dílo. Marxismus-

leninismus, jenž se stal oficiální státní doktrínou sovětského Ruska, hlásal 

v dialektickém materialismu, že člověk zůstává jen nepatrným kolečkem v přívalu 

neúprosných ekonomických sil, proti nimž je naprosto bezmocný. A tak „Marx, Freud 

i Einstein měli pro dvacátá léta dvacátého století vesměs totéž poselství: Svět není 

takový, jak se zdá. Smyslům se nedá věřit.“128 

Johnsonova filozofická reflexe duchovní situace světa počátku dvacátého století 

tvoří podstatnou kulisu pro pochopení našeho dneška ve smyslu, jak ho nahlíželi 

i církevní otcové jednající o výzvách církve během zasedání Druhého vatikánského 

koncilu včetně dalších událostí dvacátého století, které postavily člověka do radikálně 

jiné reality, jež proměnila jeho pohled na sebe sama, na druhé, na život i na celý svět. 

Jinou analýzu dějin dvacátého století provedl ve své knize Bez kontroly aneb 

Chaos v předvečer jednadvacátého století americký politolog polského původu 

Zbigniew Brzezinski. Ten nemilosrdně kritizuje náš věk s radikálností, jež místy hraničí 

až jakoby s krátkozrakostí a jednostranností. Autor si toho je vědom; zcela záměrně 

tímto způsobem sleduje potřebu vyprovokovat čtenáře. Extrémy provokují, a to je také 

Brzezinského cílem. Chce čtenáře donutit k zamyšlení nad fenomény, které stály 

ve dvacátém století nejen u zrodu našeho MÍT (řečeno jazykem Ericha Fromma), ale 

předně našeho BÝT, na které se zaměřil koncil i papež Jan Pavel II. 

„Dvacáté století se rodilo s nadějemi. Na jeho úsvitu vládla relativně příznivá 

situace. Hlavní světové mocnosti žily v poměrně dlouhém období míru... 1. ledna 1900 

vládla v hlavních městech všeobecně optimistická nálada. Zdálo se, že uspořádání 

světové moci je stabilní, že tehdejší říše jsou stále osvícenější a bezpečnější. Dařilo se 

umění, architektuře i literatuře a objevovaly se nové proudy, které vytvářely pocit 

nadějné tvořivosti. Vědecká revoluce opravňovala k optimistickému pohledu 

                                                 
128 JOHNSON, Paul. Dějiny dvacátého století. Praha: Rozmluvy, 1991, s. 17-18. 
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do budoucnosti lidstva. Nejeden úvodník vítal rozbřesk dvacátého století jako skutečný 

počátek epochy rozumu. 

Rozum, který se projevil ve vědě, opravdu pomáhal měnit svět k lepšímu. 

Dvacáté století bylo svědkem nevídaných vědeckých objevů v oblastech, které se přímo 

dotýkaly materiálních stránek života lidí: v medicíně, výživě a moderních komunikacích. 

Hrozba epidemií, dětské úmrtnosti a různých do té doby nevyléčitelných nemocí byla 

stále menší. V mnoha částech světa se délka života prodloužila o 30 až 50%. Vstup 

člověka do vesmíru dramaticky posunul hranice lidských možností. 

Celý tento pokrok však nebyl provázen odpovídajícím pokrokem morálky, což 

bylo největším neúspěchem dvacátého století. 129 

Navzdory nadějným vyhlídkám se dvacáté století stalo nejkrvavějším v lidské 

historii: stoletím halucinační politiky a nesmyslného zabíjení. Kontrast mezi vědeckým 

potenciálem dobra a zlem vypuštěným z řetězu je doslova šokující. Nikdy předtím nebylo 

zabíjení tak globálně rozšířené, nikdy předtím nebylo zničeno tolik životů, nikdy se 

nezabíjelo tak koncentrovaně a dlouhodobě ve jménu tak otevřeně iracionálních 

cílů.“130 

Tolik k duchovní situaci současného světa. Vystihuje atmosféru doby, do níž se 

zrodilo dvacáté století. A aby náš pohled nezůstal nedokreslen, musíme se zastavit 

u i nejdůležitějších mezníků politicko-mocenského vývoje, abychom pochopili, v jaké 

atmosféře my, křesťané, dnes žijeme a kam směřujeme. 

2.2 Číst znamení doby aneb křesťan v dnešním světě  

Úkolem církve v tomto složitém a dynamicky se měnícím světě je číst znamení 

doby v duchu karos.131 Církev zvěstuje světu jistotu navzdory znejistění, kterému čelí 

dnešní svět: Ježíš Kristus je Cesta, Pravda a Život.132 On ve všech dobách „plně 

                                                 
129 Brzezinski má na mysli pokrok morálky ve smyslu, v jakém ho chápe i Fromm – proto je tu (mimo 
jiné) také Brzezinski uváděn. Pokrokem morálního vývoje člověka se zde míní klasické pojetí etiky, jejíž 
kořeny leží v antické filozofické tradici a vedou přes křesťanské učení  po Kanta aj. dále. Zjednodušeně 
lze říci, že jde o přesvědčení, že se člověk neustále více zdokonaluje a vyvíjí – nejen po stránce tělesné, 
materiální a kulturní, ale že se kultivuje i vnitřně. Roste i duchovně – i na poli morálky. 
130 BRZEZINSKI, Zbigniew. Bez kontroly : chaos v předvečer 21. století. Praha: Victoria Publishing, 
s. 15-17. 
131 Mk 1,15. 
132 Jan 14,6. 
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odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání“.133 

Poslední povolání člověka je jen jedno – totiž Božské.134 

Dvacáté století bylo stoletím totálních vyhlazovacích táborů, stoletím Hitlerova 

holocaustu, jímž by se podle některých postmodernistů měla moderní epocha našeho 

věku uzavírat. „Modernismus prý končí Osvětimí. Po ní přichází doba nepříliš určitě 

definovaného postmodernismu, vyznačující se tendencí k duchovní atomizaci, pluralitě 

atd.“135 Znamená to, že dějiny skončily a vyústily do jakési podivné bez-dějinnosti? 

Dvacáté století bývá nazýváno stoletím metamýtů a megazabíjení.136 V literatuře bývá 

označováno za století politického probuzení a aktivizace nejširších lidových mas 

v celosvětovém měřítku, století dvou světových válek, rakoviny i nemoci AIDS. 

Mezi vědci – především mezi historiky – panují dohady, kdy vlastně dvacáté století 

začalo. Jedni trvají na kalendářním datu 1. ledna roku 1901, avšak jiní, např. britský 

historik Eric Hobsbawm137 vyjadřuje své mínění již názvem podtitulu knihy Věk 

extrémů – Krátké dvacáté století 1914-1991. Hobsbawmovo dvacáté století je krátké 

nejen proto, že začalo událostmi první světové války, ale ještě z jednoho důvodu: svou 

dynamikou a rychlostí vývoje zdaleka předčilo veškerá předcházející staletí. 

Ve dvacátém století se množily rozsahy krizových jevů, studentské bouře, 

okupace zemí, ropné krize, hospodářské stagnace a recese, lokální války a příhraniční 

konflikty, občanské války, vojenské intervence, puče, nezvládnuté sociální tlaky, 

problémy rasové a migrační, ekologické včetně přírodních katastrof. To, co je tolik nové 

a výjimečné, je globální informační technologie s možností rozšířit jakoukoli informaci 

po celé planetě během několika sekund. To také způsobuje ono optické zkreslení 

významu a četnosti jednotlivých událostí. 

Dvacáté století je od těch ostatních zvláštní a výjimečné tím, že žádná doba 

ve srovnání s tou naší toho nevěděla tolik o člověku, a žádná doba nevěděla zároveň 

                                                 
133 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Pastorální konstituce o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, ZVON, 1995, čl. 22. 
134 Srvn. tamtéž, kap. 1, čl. 22. 
135 Kol. Výchova a vzdělání v pozdní době : pamětní spis k životním a pracovním jubileím univ. prof. 
PhDr. Radima Palouše, dr. h. c. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995, obal knihy. 
136 Tyto termíny převzaty z Brzezinského terminologie. 
137 Eric Hobsbawm (nar. 1917) patří mezi nejvýznamnější anglosaské historiky dějin 19. a 20. století a ani 
jeho práce Věk extrémů : krátké 20. století 1914 - 1989 nekončí ve velmi optimistickém duchu: „Nevíme, 
kam směřujeme. Víme pouze, že dějiny nás přivedly až k tomuto bodu. Jestliže čtenář souhlasí 
s argumenty v této knize, ví také proč. Ale jedno je jisté. Má-li mít lidstvo budoucnost, nesmí být tato 
budoucnost opakováním minulosti a přítomnosti. Pokud bychom se pokoušeli budovat třetí tisíciletí 
na tomto základě, neuspějeme. A cenou za selhání, resp. alternativou ke zcela jiné společnosti, bude 
temno.“ 
Srvn. HOBSBAWN, Eric. Věk extrémů : krátké 20. století 1914-1991. Praha: Argo, 1998, s. 597. 
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méně, kdo vlastně člověk je. Žádné době nebyl člověk tak záhadný jako té dnešní. 

A právě ona radikální nejistota, radikální dotazování se po podstatě člověka 

charakterizují dnešní dobu především. Člověk je obklopen světem, jemuž stále méně 

rozumí. Téměř každý den v jeho životě přinesl, přináší a přinese nějaký zvrat. Takovým 

závažným zlomem může být například technika dat. „S postupujícím vývojem 

mikroelektroniky, počítačově řízené organizace systémů a automatického řízení lze 

pozorovat směřování k ustavičně rostoucí technokratizaci, v níž byrokracie, 

technokracie a elektro(no)kracie spolu navazují stále účinnější spojení, které jako by 

na programovou tabuli vysoce rozvinutých průmyslových společností již zapisovaly 

blízký příchod technotronického „Velkého Bratra“. Vývoj počítačové techniky, 

elektronické techniky dat a zpracovávání informací začíná ukazovat naléhavost 

problému organizačně-vědecké-technokratické totální kontroly osob, jak ji umožňuje 

shromažďování a kombinování jejich osobních dat.“138 Ohrožení osobního soukromí, 

tajemství dat, vede k právní problematice ochrany dat před jejich obchodním 

i společenským zneužíváním – což je otázka, která má přirozeně i velký význam 

pro morálku. Politici, vojáci a technokraté jsou poprvé schopni zcela zničit veškerý 

potenciál lidstva: „... ve světě, který se ježí raketami a který magneticky přitahuje rakety 

cizí nám rozhodnutí o tzv. prvním úderu už dávno vypadlo z rukou. Hirošima jako stav 

světa. 6. srpna 1945, dnem Hirošimy, začal nový věk: věk, v němž v každém okamžiku 

můžeme každé místo, ba celou naši Zemi, proměnit v Hirošimu... Od tohoto dne jsme 

naprosto bezmocní. Naše existence se napříště definuje jako lhůta: žijeme v nebytí, které 

ještě nenastalo... Tento fakt změnil i základní otázku morálky: Otázku: Jak žít? 

nahradila otázka: Budeme žít?“139 

Celé lidstvo se ocitlo v apokalyptické situaci: každý den, který získáme, je zisk, 

avšak žádný den není zárukou toho, že získáme také den příští. Zdá se, že nikdy nikam 

nedojdeme. Co je před námi, je nekonečno nejistoty. A tak jediné, co můžeme udělat, je 

toto: „Náš nikdy nekončící úkol bude spočívat v tom, že se budeme starat o to, aby 

alespoň neskončila tato nejistota.“140 A tak stále platí (stejně jako od počátku lidských 

dějin), že svět, v němž žijeme, není pevný. 

Navzdory vší nepevnosti je úkolem křesťana ukázat, že existuje pevný, stabilní 

bod. Bůh. Křesťané mohou změnit tvářnost země tím, že přijmou své povolání 

                                                 
138 FÜRST, Maria. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994, s. 165. 
139 T amtéž, s. 167-168. 
140 Tamtéž, s. 168. 
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ke svatosti, jak jej žil Ježíš Nazaretský lidskou orientací a souvztažností s Bohem. Je 

třeba změnit sami sebe. Duchovní obroda lidstva je naprosto nezbytná. Osud 

civilizovaného lidstva závisí na změně lidského smýšlení, na proměně lidského srdce 

a vztahu k Bohu v duchu Ježíšova poselství. Druhý vatikánský koncil zdůraznil, že 

jenom změna lidského srdce a jeho schopnost zvolit si Dobro (Boha) jsou základními 

postuláty, na nichž stojí řešení problémů našich dnešních dnů. 

Dvacáté století s sebou přineslo mnoho technologických a vědeckých 

vymožeností. Euroamerická civilizace dovedla vědu tak daleko, že počítá v miliardách 

světelných let. Měří vzdálenosti vesmírných těles, proti nimž je nejen člověk a jeho 

planeta, ale celá naše sluneční soustava zanedbatelným nic. Naše civilizace se navzdory 

tomu ukazuje jaksi pozoruhodně neschopnou, aby lidé tato zjištění také opravdu zažili, 

morálně a citově zvládli a sloučili je s představami o vlastní lidské existenci. I nadále 

usilujeme o štěstí na planetě, nepřipouštějíce si do vědomí její postavení ve vesmíru, 

mizivost jejích rozměrů, a už vůbec nemluvě o úsilí každého jedince o štěstí dnešního 

a zítřejšího dne. Aby lidstvo nezavalil pocit, že jsme vůči vesmírným vzdálenostem 

v prostoru i času zanedbatelní, a proto naše vlastní existence do jisté míry a svým 

způsobem nicotná, nelze si vůbec vesmírnou problematiku připouštět do vědomí – leda 

jako chladně matematické počtářství bez vztahu k lidským hodnotám, štěstí, 

humanismu, morálce. Aby se dobro a zlo, štěstí a osud člověka v postgalileovském 

vesmíru (tj. v době, kdy byl objeven dalekohled) nejevily lidskému zraku jakožto 

nicotné, nesměl se vesmír stát věcí lidské existence, ani lidská existence věcí 

vesmírných horizontů. Už od antiky v povědomí lidí svět splynul s planetou Zemí 

a vesmír, ty nádherné světelné body na obloze, se stal pouhou kulisou. A na kulise přece 

citově nezáleží, i když se o ní ví. Přes všechny objevy moderní astronomie (a do jisté 

míry právě pro jejich hrozivou dalekosáhlost), přes první lety člověka do nejbližšího 

vesmírného prostoru, vesmír kulisou ve vědomí většiny lidí i nadále zůstává.   

Mnozí filozofové, sociologové a teologové si uvědomili nutnost vrátit člověku 

pocit začleněnosti, pocit domova, nenávratně ztracený v odcizeném, příliš velikém 

a z hodnotového hlediska stále méně pochopitelném vesmíru. Nakonec to byli otcové 

Druhého vatikánského koncilu, kteří se zasadili o to, aby církev svým učením znovu 

vrátila znejistěnému člověku božskou, kosmickou dimenzi nadčasovosti jeho osobnosti 

a jeho života. Koncil otevřel nové hledání Boha ve vztahu k celému stvoření, jak 
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předznamenal už Lukáš ve Sk 17,28-29141. Ohlas fyzikální reflexe 2. poloviny 20. 

století ukazuje, že tento podnět církve byl správný. 

Je třeba si uvědomit, že humanistická ani jiné humanizující filozofie či 

sociologické přístupy nedokážou nahradit poselství Ježíše, který ukázal, jak má člověk 

žít ve vztahu s Bohem: jako jeho syn, jeho dcera v nových vztahových důsledcích. Ježíš 

se snažil obrátil člověka k uvědomění si jeho velikosti, k převzetí plné zodpovědnosti 

za svůj vlastní život, za společnost i za celý svět. 

Nastává epocha jednadvacátého století a křesťané stojí před budoucností. 

Skončilo období studené války. „Období studené války bylo pro všechny zúčastněné 

přinejmenším velmi pohodlné. Navzdory obavám o přežití lidstva, navzdory energii 

a prostředkům věnovaným na přípravu ke konfliktu, k němuž nakonec nikdy nedošlo, 

existovalo jasné dělení světa na spojence a nepřátele, na dobro a zlo. Tak tomu bylo 

i z hlediska členů západní aliance. Společně sdílené civilizační hodnoty a zájmy 

nepochybně představovaly nezbytný předpoklad transatlantické solidarity. Na druhou 

stranu právě studená válka představovala jednotící, jednoznačný pojící prvek Západu, 

neboť proti společnému nepříteli, totiž sovětskému komunismu, potřebovali spojence jak 

Američané, tak Evropané. Pojidlo společné hrozby však s rozkladem východního bloku 

zaniklo.“142 

Bipolární svět rokem 1989 zanikl. Zanikl zhroucením komunistické ideologie 

jakožto jednotící síly východního bloku, což ve svém důsledku vedlo k rozpadu 

samotného Sovětského svazu. Co ale přijde po tomto systému? S radikálním zlomem 

na počátku devadesátých let v podobě války v Perském zálivu se objevil fenomén 

„nového světového řádu“, jak jej zformuloval tehdejší americký prezident George Bush 

klasicky wilsonovským (humanisticko-osvícenským) jazykem (jazykem hájícím 

tradiční americký idealismus; jedná se o přesvědčení Američanů o vlastní výjimečnosti; 

o představu, že Amerika je poslaná – viz poselství v křesťanském pojetí –, aby 

„napravila veškeré zlo a stabilizovala každé narušení rovnováhy.“143 Jedině Spojené 

státy brání ty nejvyšší a nejušlechtilejší hodnoty lidstva: svobodu jedince, právo, 

spravedlnost a demokracii). „Máme vizi nového partnerství národů, které přesahuje 

                                                 
141 „Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, 
a přece není od nikoho z nás daleko. ‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich 
básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti .‘ Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co 
bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.“ 
142 LUŇÁK, Petr. Západ : Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri, 1997, s. 364-
365. 
143 Srvn. KISSINGER, Henry. Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 
1996, s. 869-870. 
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studenou válku. Partnerství založeného na konzultacích, spolupráci a kolektivním 

jednání, zvláště prostřednictvím mezinárodních a regionálních organizací. Partnerství 

sjednocovaného principy a zákonností, opírajícího se o rovnoměrné rozdělení nákladů 

a závazků. Partnerství, jehož cílem je rozšíření demokracie, prosperity a míru a redukce 

zbraní.“144 

Prezident Bill Clinton vyjádřil cíle Spojených států velmi podobně ve výkladu 

o tzv. zvětšování demokracie: „V nové éře nebezpečí a možností musí být naším 

nejvyšším cílem rozšířit a posílit světovou demokratickou komunitu založenou na tržním 

systému. Nyní se snažíme rozšířit okruh zemí, které takové svobodné instituce mají, 

neboť naším snem je den, kdy každý člověk na světě bude moci plně vyjádřit své názory 

a projevovat svou energii, kdy se svět stane světem vzkvétajících demokracií, které 

budou navzájem spolupracovat a žít v míru."145 Nejen filozofové, ale i „mocní tohoto 

světa“ usilují o vytvoření světa míru a vzájemné spolupráce. Bill Clinton takový svět 

představuje jako demokracii, založenou na tržním ekonomickém systému. Je sice 

pravda, že v mnoha oblastech světa jsme svědky pokusů o vytvoření jakýchsi modelů 

mezinárodní bezpečnostní architektury a stability pro jednadvacáté století. Avšak ani 

americký nový světový pořádek nedokáže řešit všechny problémy, nedokáže dát 

odpovědi na nejrůznější otázky současnosti. Nezná všelék na uzdravení četných nemocí, 

jaké sužují lidstvo konce dvacátého století – ať už v zemích bývalého Sovětského bloku, 

na Blízkém východě (konflikt Izrael versus arabsko-islámský svět, Irák, jaderný 

program Iránu atd.) či jinde.  

Stále více analytiků, politiků a diplomatů, ale také obyčejných lidí se ptalo, co je 

čeká na začátku příštího století. „Bude výsledkem nový blahodárný pluralismus (jak si 

to představují Spojené státy), nebo krystalizace intenzivnějších konfliktů a vzájemných 

nerovností?“ – chce vědět Philip G. Czerny ve svém článku Globalizace a další 

koncepce – hledání nových přístupů k mezinárodním vztahům.  „Stejně dobře totiž může 

být globalizace považována za předzvěst nikoli nového světového pořádku, ale nového 

světového nepořádku, dokonce za jakýsi nový středověk překrývajících se a mezi sebou 

soupeřících autorit.“146 

                                                 
144 Srvn. KISSINGER, Henry. Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 
1996, s. 841. 
145 Tamtéž, s. 842-843. 
146 CZERNY, Philip G. Globalizace a další koncepce – hledání nových přístupů k mezinárodním 
vztahům. Mezinárodní vztahy, 1997, č. 1, s. 20. 



 

 - 36 -  

Z pohledu české společnosti je nutno podotknout, že rozdělený svět byl světem 

relativně uspořádaným a stabilním. Hluboká a rychlá transformace, přechod od totality 

k demokracii, od centrálně plánovaného hospodářství k tržnímu, od podřízení 

středoevropských a východoevropských států Moskvě k relativní demokratické 

svrchovanosti a nezávislosti147 způsobují, že se ve vědomí lidí jeví svět, který už patří 

minulosti, jako stabilní a předvídatelný. Dnešní pocit ohrožení pramení hlavně 

z nejistoty a ze ztráty orientace. Jsme svědky paradoxní situace: všichni volali 

po změnách, ale současně se lidé změn obávají. Je nepochybné, že než se na troskách 

starého řádu utvoří nový, převládá vždy zdání chaosu, pomyslné křižovatky a určitého 

přešlapování na místě, protože nejsou známa nová pravidla hry. „V nejasně 

definovaných podmínkách nového politicko-strategického prostředí devadesátých let, 

které je určováno absencí zřetelného, jednoznačného a společně vnímaného nepřítele, je 

velmi složité a obtížné dosáhnout i jen zcela základní shody o společných prioritách 

a cílech. Nedostatečná shoda o zájmech, prioritách a cílech pak vede jednak 

k fragmentaci mezinárodní politiky, a jednak k relativním, krátkodobým či ad hoc 

řešením, a to na úkor vytváření dlouhodobějších společných strategiích.“148 

Dnes se do popředí dostaly jiné hrozby. Je to hrozba nejrůznějších 

fundamentalistů a fundamentalismů, vzniklých z náboženského nebo nacionalistického 

podhoubí. Jsme svědky návratu ke kmenové mentalitě, a to nejen v Afghánistánu nebo 

v Iráku, ale v průběhu 90. let 20. století i v evropské Bosně.  

Nové vážné hrozby jsou spjaty s ekologickými katastrofami a haváriemi 

(viz Černobyl), s vyčerpáváním neobnovitelných zásob surovin, s problematikou 

spravedlivého přístupu k vodě hlavně v oblastech, kde je jí nedostatek. Dalšími 

znepokojujícími globálními trendy jsou populační exploze, omezené zdroje nerostných 

surovin, energií a potravin, vznik nových civilizačních chorob (ptačí chřipka, nemoc 

šílených krav, rozšíření viru ebola aj.) a další ohrožení. V neposlední řadě patří mezi 

globální rizika různé projevy etnické a rasové nenávisti a nesnášenlivosti, animozita 

vůči tomu druhému, který je trochu jiný než já, xenofobie, touha po moci, majetku, 

slávě a úspěchu, po zisku, po území, nástup nejrůznějších autoritativních a totalitních 

                                                 
147 Uvedením spojení „relativní demokratická svrchovanost a nezávislost“ bylo zamýšleno vyhnout se 
případným pochybnostem o tom, zda jsou dnešní státy opravdu naprosto nezávislé a svrchované. Jejich 
deklarovaná politická svrchovanost není svrchovaností ve všech oblastech – viz např. ekonomická 
globální provázanost jednotlivých zemí, počítačových sítí, propojenost finančních a kapitálových trhů, 
dosah, činnost a působnost nadnárodních monopolů a korporací atd.  
148 ŠEDIVÝ, Jiří. Česká republika v novém strategickém prostředí – transformace role ozbrojených sil 
a její vnímání společností. Mezinárodní vztahy, 1997, č. 1., s. 13. 
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režimů, extrémní fanatismus, porušování lidských práv (a to zdaleka ne jenom v tzv. 

nedemokratických státech, ale např. i ve vyspělých západních zemích), vliv mafií, 

monopolů, kartelů a lobbystických skupin na politiku a ekonomiku, hlad a chudoba 

v některých zemích a regionech, následně jejich politická a ekonomická nestabilita. 

Vrcholem všeho je nastupující ekologická ireversibilita oteplujícího se klimatu díky 

neadekvátní lidské činnosti. 

Současná etapa světového vývoje je charakteristická přechodem od industriální 

společnosti ke společnosti globálních informačních technologií s narůstající potřebou 

globálního řešení vyhrocujících se krizí, vedoucích k přemýšlení o závažnosti 

samotného budoucího lidského přežití. A to dokonce hledáním řešení i případných 

kosmických nebezpečí planetárního ohrožení kolizemi Země s planetkami a kometami. 

Pohled na naši planetu je podstatný z toho důvodu, abychom si vůbec dokázali 

odpovědět na otázky, kladené v úvodu této práce: zda křesťanský model výzvy 

k aplikaci svatosti podle Lumen gentium může představovat nový program pro lidstvo. 

Jeden z významných amerických politologů, Paul Kennedy,149 dochází ve své 

práci Svět v jednadvacátém století k závěru, že politika nebude schopna adekvátně, 

tj. optimálně fungovat tak, aby řešila všechny živelné a negativní důsledky toho, co nás 

v budoucnu čeká. O připravenosti na budoucnost je třeba hovořit právě v souvislosti se 

závěry Druhého vatikánského koncilu, který jasně aktualizoval poslání církve ve světě 

blížícímu se ke třetímu tisíciletí. 

Zastavme se ještě v krátkosti u projevu Václava Havla, proneseném 

na konferenci FORUM 2000, jež se konala v Praze 4. září 1997. Nechť jeho slova, jimiž 

vyjmenovává bolavá místa dnešní doby, poslouží jako shrnutí dosavadního přemýšlení 

o světě na prahu jednadvacátého století: „Dnešní lidstvo velmi dobře ví o pestrém 

spektru hrozeb, jež se nad ním vznášejí. Víme přece o tom, jak závratnou rychlostí roste 

počet obyvatel naší planety. Víme, že bude téměř nemožné, aby se takové množství lidí 

uživilo, víme, jak nebezpečně může takto rychlý růst populace prohloubit propast mezi 

chudými a bohatými, víme, jak těžko budou lidé různých národů a kultur, takto 

dramaticky stlačeni k sobě, spolu žít a kolik konfliktů taková situace může vyvolávat. 

Obecně známo je také, jak dnešní lidstvo ničí životní prostředí, na němž je existenčně 

závislé, jak stále rychleji vyčerpává neobnovitelné zdroje energie a další poklady této 

                                                 
149 Paul Kennedy, nar. 1945, britský historik, který se specializuje na mezinárodní vztahy a jejich historii. 
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planety, jak přispívá svou činností k oteplování Země, k tvorbě skleníkového efektu 

i ozónových děr, jak rozrušuje celkovou rovnováhu všech ekosystémů. 

Spatřuji veliký, ale pro naši éru typický paradox v tom, že ačkoli soudobý člověk 

tolik o těchto nebezpečí ví, nedělá téměř nic pro to, aby jim čelil nebo aby je odvrátil. Je 

vskutku fascinující, s jakým zaujetím dnešní lidé sledují všechny katastrofické prognózy, 

a jak pramálo k nim ve svém konání přihlížejí... 

Zdá se mi, že v tuto chvíli už není nejdůležitější znovu a znovu upozorňovat 

na všechny hrůzy, které nás mohou v nadcházejícím tisíciletí potkat, nezmění-li celá 

naše globální civilizace zásadně svůj směr. Důležitější dnes je podle mne zkoumat, proč 

lidstvo nedělá nic pro to, aby tyto hrozby odvrátilo, a proč se nechá unášet jakýmsi 

svým samohybem, který je jeho vědomím o sobě samém a o svých budoucích 

možnostech v podstatě neovlivněn, ba možná dokonce neovlivnitelný.“150 Je lidstvo 

unášeno jakýmsi samohybem? Změní lidstvo směr, kterým kráčí? „Quo vadis, munde?“, 

ptá se Václav Havel. Zůstává jasné, že bohužel komplexnost a složitost mezinárodního 

řádu, který bude nastolen ve třetím tisíciletí, můžeme spíše jen tušit než znát. Ne, 

budoucnost předvídat neumíme, i když je pravdou, že určité globální trendy bylo možné 

bezpečně vypozorovat již na konci dvacátého století. Klasik (Santayan) kdysi řekl, že ti, 

kdo ignorují dějiny, jsou odsouzeni k tomu, aby je opakovali. Neignorujme dějiny ani 

tyto trendy, ale naučme se v nich číst a moudře rozpoznávat hrozící nebezpečí. Čtěme 

moudře ve znameních času. G. Anders poznamenává: „Stojíme na rozcestí. Dáme-li se 

cestou míru, anebo budeme-li postupovat dosavadní cestou brutálního násilí, která je 

nehodná naší civilizace, to je v našich rukou. Na jedné straně kyne svoboda jednotlivců 

a jistota komunit, na druhé straně hrozí rabství jednotlivců a zničení naší civilizace. Náš 

osud máme ve svých rukou. A náš osud bude takový, jaký si zasloužíme.“151 

Žijeme v době, která je přetechnizovaná, dynamická. Žádá si výhradně lidi 

mladé, rychlé, schopné, adaptabilní, nejlépe svobodné, nezávislé, s vysokou mírou 

přizpůsobivosti, flexibilní, dravé, plnící roli konzumentů nabízeného nejmodernějšího 

zboží. Je toto obraz moderního svatého? 

Dnešní svět je materialistický – svůj podíl na tom má rozvinuté tržní 

hospodářství v nejvyspělejších zemích světa stejně jako směnný obchod, založený opět 

na materiích. 

                                                 
150 HAVEL, Václav. Forum 2000 : světoví intelektuálové diskutovali v Praze o stavu světa. Respekt, 
1997, č. 38, 2-3. 
151 FÜRST, Maria. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994, s. 169. 
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Svět, náš lidský na této planetě a dokonce i v jejím blízkém okolí, se neustále 

zmenšuje a všechny jeho hlavní problémy se globalizují, stávají se planetárními. Týká 

se to všech dimenzí společnosti: životního prostředí, mezinárodní politiky, ekonomie, 

filozofie, problémů etnických a migračních, sbližování tvarosloví jednotlivých (zejména 

mediálních a komerčních) druhů umění, kultur, problémů sociálních; jde 

i o ideologickou a náboženskou sféru a pochopitelně v důsledku všech předchozích 

oblastí i o celosvětovou bezpečnost.152  

Podívejme se, jak hodnotí příchod nového tisíciletí apoštolský list Novo 

millennio ineunte153 Jana Pavla II.: „Na začátku nového milénia a v okamžiku, kdy se 

uzavírá Velké jubileum, v jehož průběhu jsme slavili dva tisíce let od Ježíšova narození, 

a kdy se zároveň před církví otevírá další etapa jejího putování, vyvstávají nám v srdci 

slova, jimiž se Ježíš jednoho dne poté, co promlouval k zástupům z Petrovy loďky, 

obrátil se na tohoto apoštola, aby zajel na hlubinu a spustil sítě: Zajeď na hlubinu.“154 

Petr spolu s ostatními prvními Kristovými druhy uvěřil Pánovu slovu a spustil sítě: 

„Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb.“155 

Ve světle výše uvedeného rozboru pohledu na svět na prahu třetího tisíciletí si 

kladou křesťané stále naléhavěji otázku, jak s tím vším naložit. Jak rozpoznat znamení 

času? Má vůbec křesťanství ještě co říci dnešnímu, tolik diverzifikovanému a na druhou 

stranu vzájemně propojenému, světu? Od Druhého vatikánského koncilu uplynulo více 

než čtyřicet let. Svět se od té doby změnil a křesťané dneška mnohdy tápou a ptají se, 

jak odpovídat na složitost doby? 

                                                 
152 Srvn. RYNDA, Ivan. Globální problémy a individuální řešení aneb nebezpečí uniformity. In Lidské 
společenství na prahu 21. století : sborník přednášek. Olomouc: Academia film, 1994. 
153 Katolická církev. Jan Pavel, papež II. Apoštolský list Novo millennio ineunte nejvyššího pontifika Jana 
Pavla II. biskupům, kněžstvu a věřícím na konci Velkého jubilea roku dva tisíce : spolubratřím 
v biskupské službě kněžím a jáhnům, řeholníkům a řeholnicím, všem věřícím. Olomouc: Matice 
cyrilometodějská, 2001. 
154 Lk 5,4. 
155 Lk 5,6. 
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3 LUMEN GENTIUM 

„Tak ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré činy, 

a velebili vašeho Otce v nebesích.“156  
 

Věroučná konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi prezentuje základní 

hodnoty evangelia a křesťanství přenesené do doby druhé poloviny 20. století – a dále.  

3.1 Cesta vedoucí k přijetí Lumen Gentium 

Pochopit, proč vůbec byl svolán Druhý vatikánský koncil, znamená mít stále 

na paměti dějinné působení Ducha svatého, jak jej představuje Jan ve 14. – 16. kapitole 

Písma a jak o tom svědčí celá historie církve. Učiňme na tomto místě krátké 

pneumatologické shrnutí. 

 Duch svatý byl poslán od Otce v Ježíšově jménu, aby apoštolové (a jejich 

nástupci s celým sborem Ježíšových učedníků) nezůstali po Ježíšově smrti jako 

sirotci.157 Bylo přislíbeno, že Duch bude působit, aby křesťané viděli, že Ježíš žije a – 

ač nás předešel k Otci – je stále s námi.158 Duch bude působit, že křesťané budou stále 

více a hlouběji poznávat, jak je Ježíš v Otci jako křesťané v Ježíšovi a Ježíš v nás. Duch 

tak bude garantovat poznání vzájemné souvztažnosti Ježíše s křesťany, aby byl 

oslavován Otec v Synu s tím, že souvztažnost Otce se Synem bude manifestována tak, 

že slibuje, že Ježíš učiní, oč budou křesťané prosit v jeho jménu.159 Duch Ježíše, 

poslaný od Otce, křesťany naučí všemu a připomene jim všechno, co Ježíš sdělil 

apoštolům a svým prvním učedníkům. A to proto, aby stále hlouběji a komplexněji 

chápali.160 

Duch sám bude svědčit o Ježíšovi. (Tedy nejen svou pomocí apoštolskému 

a křesťanskému svědectví.)161 Vlastní svědectví Ducha je zcela specifické: usvědčuje 

svět z hříchu nevíry v Ježíše tím, že dějinně působí, že nikdo nemůže položit jiný základ 

                                                 
156 Mt 5,16. 
157 Jan 16,7. 
158 Mt 28,20. 
159 Jan 14, 12 an. 
160 Jan, 14. kapitola. 
161 Srvn. Jan 15,27. 
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než ten, který je položen a tím je Ježíš Kristus,162 který je Cesta, Pravda a Život.163 

Usvědčuje ze spravedlnosti, neboť nikdo nepřichází k Otci leda skrze Ježíše. 

Duch bude vést křesťany k celé pravdě, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale 

bude mluvit, co uslyší, a zvěstuje budoucí věci. Duch vane, kudy chce a jak chce,164 což 

se projevilo i při jeho seslání;165 rovněž při Petrově kázání na jeho misijní návštěvě 

u Kornelia,166 na prvním jeruzalémském sněmu, když apoštolové rozhodovali 

o schválení Pavlovy a Barnabášovy misie mezi pohany: „… Uznal totiž Duch svatý 

a my za dobré nevkládat na vás žádné břemeno kromě těch potřebných předpisů…“167  

Duch svatý, seslaný po Ježíšově smrti, pomáhá shromážděné apoštolské 

posloupnosti řešit a rozhodovat, jak se stavět k různým záležitostem, jež se týkají 

aktualizace zviditelňování Ježíšova evangelijního portrétu a odkazu konání misie podle 

jeho příkladu. To má hluboké důsledky: Duch totiž učí, jak vnímat Boží mluvu 

v dějinách, v nichž Duch působí nikoli obnovování, ale ustavičnou tvorbu nového. Sám 

Duch se stará, aby apoštolská posloupnost při uskutečňování odkazu Ježíšovy misie 

neustrnula v tradovaných stereotypech, ale aby aktivně působila uskutečňující se 

pleroma Christi168 službou učitelů – podob hospodáře, který vynáší ze své zásoby věci 

nové i staré.169 

 Poněkud rozsáhlejší politologicky orientovaná druhá kapitola o situaci konce 

19. a průběhu 1. poloviny 20. století plasticky ukazuje fundamentální biblickou 

zkušenost, že „marně se namáhají stavitelé, nestaví-li dům Hospodin“170 a že „kámen, 

který stavitelé zavrhli, se stal kvádrem nárožním“171; je to kámen „valící se dějinami 

a drtící moc světových říší.“172 Neboť „není-li Bůh na prvním místě, nic není na svém 

místě.“173 

                                                 
162 1 Kor 3,11. 
163 Jan 14,6. 
164 Srvn. Encyklika Divina Afflante Spiritu z roku 1942. 
165 Sk 2,4-11. 
166 Viz Sk 10,44-47. 
167 Sk 15,28. 
168 Efes 4,11-16. 
169 Mt 13,32. 
170 Ž 127. 
171 Ž 118,22. 
172 Dn 2,29-45. 
173 Augustinovská reflexe z De civitate Dei. 
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Ateistický stav konce 19. století se pokusil řešit První vatikánský koncil174 

ukázáním noetiky CERTE, tj. rozumné poznatelnosti Boha ze stvoření neboli Jeho 

neviditelných vlastností ze stvořených věcí.175 Tato definice scienciální reflexe Boha 

a stvoření ukázala, jak Duch bude působit a tvořit vše nové, k čemuž zve Ježíš stále 

svou výzvou: „Zkuste to učení a poznáte“176 – tedy empirií praktického ověření. 

To, že mnozí v tehdejší církvi nebyli připraveni pochopit tuto novou reflexi 

Boha v praxi, ukazuje následující historické dění v ní. Papež Lev XIII.177 vydává proti 

modernismu a racionalismu encykliku Providentissimus Deus178 s antimodernistickou 

přísahou. Ve všech odvětvích církevního života a byla utužována tridentinská právní 

kázeň. A církev, i přes otevřenost Lva XIII. vůči sociálním otázkám či přes 

diplomatické konkordátní působení Pia XI.,179 se stávala tváří v tvář světu stále více 

uzavřeným ghettem zoficiálněného teologicko-filozofického pravověří řízeného Římem, 

jeho vatikánskými kongregacemi a Kodexem kanonického práva.180 

V meziválečném období narůstaly problémy jak ve společnosti, tak v samotné 

církvi. Postupně začalo přibývat těch, kteří nechtěli být pasivními účastníky latinského 

ritu mše svaté, ale chtěli mít srozumitelnou spoluúčast na konání tajemství eucharistie. 

Začalo se rodit a sílit liturgické hnutí a postupně se prosazovat nová představa o církvi, 

která se odpoutávala od předchozí protireformačně a juristicky orientované definice 

církve. Ta začala být chápána jako společenství vyznání a spásy pod vedením papeže. 

Byla znovuobjevena církev jako stále živý „Kristus mezi námi“ a jako „Mystické tělo 

Kristovo“. Na nové představě o církvi byly založeny také hnutí Una sancta a katolický 

ekumenismus. Ač ekumenické hnutí vzniklo, rozvíjelo se a působilo především mezi 

                                                 
174 První vatikánský koncil svolal papež Pius IX. bulou Aeterni Patris 29. června 1868. První zasedání se 
konalo ve Svatopetrské bazilice 8. prosince 1869. Koncil uznává katolická církev jako 20. ekumenický. 
Účastnilo se ho zhruba 800 biskupů a církevních představitelů. 
Koncil měl podpořit papežovu pozici, kterou zaujal vydáním Syllabu (1864), který odsoudil velké 
spektrum soudobých názorů – mezi nimi racionalismus, liberalismus a materialismus. Koncil se též snažil 
o definování nauky o církvi. Během tří zasedání však přijal pouze dvě konstituce – o katolické víře 
a o církvi, která se též věnovala otázce papežského primátu a papežské neomylnosti. Velmi ožehavá 
diskuse ohledně tohoto tématu vedla později ke vzniku starokatolické církve, která nepřijala závěry 
tohoto koncilu. Koncil se konal v letech 1869-1870; formálně byl koncil ukončen až roku 1960. 
175 Řím 1,18-21. 
176 Jan 7,16-18. 
177 Žil v letech 1810-1903; papežem římskokatolické církve byl v letech 1878-1903. 
178 Tato encyklika byla vydána 18. listopadu 1893. 
179 Žil v letech 1857-1939; papežem římskokatolické církve byl v letech 1922-1939. 
180 Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici, též CIC) je soubor vnitřních právních předpisů 
a norem římskokatolické církve, závazný pro všechny římské katolíky. Poprvé vyšel v roce 1917 jako 
výsledek snahy papeže Benedikta XV. o přehledný a sjednocený soubor církevních předpisů. V roce 1983 
vyšla nová verze CIC, platná dodnes. Její text je členěn na 7 knih a 1752 kánonů. V roce 1994 vydalo 
nakladatelství Zvon latinsko-české vydání kodexu z roku 1983, obsahující oficiální text v latině a jeho 
český překlad prof. Miroslava Zedníčka. 



 

 - 43 -  

tzv. protestantskými denominacemi, i v samotné katolické církvi se snahy o jednotu 

křesťanů začaly silněji projevovat.181 

Nástin tohoto stavu zdaleka není vyčerpávající ve všech aspektech postupné 

prohlubující se vnitřní krize víry, a to jak uvnitř církve, tak i v těžkopádném konání 

Ježíšovy misie díky její latinizaci. Život víry mnohých katolických věřících se, bohužel, 

zploštil pouze na nedělní křesťanství ústící k formálnímu plnění nedělního slyšení mše 

svaté. 

Po otřesných zkušenostech druhé světové války se papež Pius XII.182 naposledy 

pokusil udržet narůstající stav zvětrávání víry mobilizací katolických věřících 

vysvětlováním církve jako Mystici corporis183 ve stejně pojmenované encyklice. 

Vrcholem dobového tradicionalismu byla encyklika Humani genesis184 zásadně 

popírající scienciální reflexi biologické evoluce, zejména evoluce lidského rodu Homo 

sapiens sapiens. 

Po smrti Pia XII. konkláve hledalo, koho zvolit papežem, aby se stávající stav 

řešil novým způsobem adekvátně úrovni a stavu doby, v níž církev dost ztratila 

z evangelijního poslání. Nakonec byl vybrán nejstarší z kardinálů, který si po zvolení 

dává jméno neslavného papeže Jana XXIII. z 15. století.185 

Papež Jan XXIII.186 vydal encykliku Pacem in terris187 a po ní církev oslovil 

novou výzvou v encyklice Mater et magistra.188 V ní orientuje církev, aby ze svého 

chladného kanonicko-doktrinálního směřování znovu následovala příkladu Ježíšova 

života a jeho misie. Tato encyklika představuje zásadní obrat církve k jejímu 

evangelijnímu původci, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.189 Jde 

                                                 
181 Srvn. FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. 2. oprav. vyd. Praha: ZVON, 1995. ISBN 80-7113-
119-9, s. 262-264. 
182 Pius XII., narozený jako Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli (1876-1958), byl od roku 1939 
papežem. Je jediným z papežů, který využil práva, které jim udělil první vatikánský koncil, a v roce 1950 
ex cathedra vyhlásil Dogma o nanebevzetí Panny Marie. Jeho role ve druhé světové válce je předmětem 
sporů. Byl prvním papežem, kterého svět poznal prostřednictvím radia i televize. Velký význam 
pro rozvoj katolické biblistiky měla jeho encyklika Divino afflante Spiritu (z 30. září 1943). 
183 Jedná se o encykliku Papeže Pia XII. (1939-1958), která pojednává o úloze laiků v církvi. 
184 Jde o encykliku papeže Pia XII. o sexuální etice. 
185 Jméno Jan bylo naposledy použito v 15. století jedním ze vzdoropapežů, na něhož se nebere 
při číslování Petrových nástupců zřetel. 
186 Jan XXIII. (1881 –1963), vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncali, byl 261. papežem katolické 
církve (1958-1963). Mezi nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží svolání 2. vatikánského koncilu 
a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku 
Papež míru. 
187 Pacem in terris je encyklika papeže Jana XXIII. o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, 
lásce a svobodě z 11. dubna 1963. 
188 Mater et magistra je encyklika papeže Jana XXIII. o nejnovějším vývoji společnosti a o jeho utváření 
ve světle křesťanského učení z 15. května 1961. 
189 Mt 20,28. 
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o připomenutí Pavlovy reflexe: „To smýšlení v sobě mějte, jaké bylo v Kristu Ježíši“.190 

Řečeno slovy bible, to, co bylo kardinály pokládáno za nic, to si v Janu XXIII. vyvolil 

Bůh k realizaci záměrů a působení Ducha svědčícího o Ježíšovi v naší době. Tento 

papež se rozhodl řešit problémy v církvi. 

Zatímco předkoncilní víra byla chápána jako poslušná podřízenost autoritě 

církve, koncilní víra chce s novým pochopením celoživotně uskutečňovat příslib 

samého Boha, daný prostřednictvím jeho vtěleného Syna. Bůh přichází věřícímu 

člověku vstříc ne autoritou všemohoucího pána nebe a země, nýbrž láskou Otce, který 

mu chce sdělit to nejdůležitější myslitelné: sám sebe a člověk je pozván k účasti 

na Synově slávě.191  

Druhý vatikánský koncil se lišil od všech ostatních koncilů tím, že se nezabýval 

definováním specifické věroučné pravdy, nauky či dogmat tak, jak tomu bylo během 

předchozích koncilů. Jeho hlavním cílem bylo prakticky nasměrovat křesťanství 

a katolickou církev druhé poloviny 20. století dál do budoucnosti. Řečeno slovy 

evangelisty, šlo o znovuzískání slanosti křesťanství a křesťanů.192 Jednoznačným  

úkolem koncilu bylo reagovat na potřeby církve moderní doby. Jan XXIII. vyzval 

po dvaceti stoletích k vyjití církve ze sebe samé, aby rozdala plody své víry a přispěla 

ke skutečné evangelizaci celého světa. Jedna z nejznámějších příhod tradovaná 

ve spojení s jeho úsilím, je jeho odpověď na otázku, k čemu bude další koncil dobrý, 

kdy okázale otevřel okno a řekl: „Chci nechat otevřená okna církve, abychom viděli 

na lidi venku a oni se zase mohli dívat dovnitř“. Ona novost a radikalita spočívá 

v otevření se světu, ve vyjití (viz kapitola 1.2 této práce) a v nabídnutí Ježíšova učení 

celému stvoření. Jde o nové, moderní pojetí pastorálního a misijního úsilí a poslání 

církve. 

3.2 Obecná charakteristika konstituce o církvi 

Druhý vatikánský koncil193 se konal v letech 1962-1965. Koncilní zasedání se 

v prvním roce soustředilo na vypracování směrnic budoucích výstupních dokumentů 

s tím, že za hlavní cíl byla stanovena jejich pastorální využitelnost pro život diecézních 

a farních společenství jakožto služba církve těmto společenstvím. Jinými slovy: cílem 

                                                 
190 Srvn. Filip 2,5-11. 
191 Srvn. Jan 17,20-26. 
192 Mt 5,13. 
193 Historie průběhu jednotlivých zasedání Druhého vatikánského koncilu srvn. např. FRANZEN, August. 
Malé církevní dějiny. 2. oprav. vyd. Praha: ZVON, 1995. ISBN 80-7113-119-9, s. 278-284. 
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koncilu bylo jednoznačně pastorální hledisko, jak má církev hlásat modernímu lidstvu 

spásu a jak účinně sloužit. Mezi dokumenty Druhého vatikánského koncilu patří jedna 

z nejdůležitějších konstitucí tohoto církevního sněmu – věroučná konstituce o církvi 

Lumen gentium. Konstituci vyhlásil papež Pavel VI. dne 21. listopadu 1964 poté, co ji 

schválili shromáždění biskupové v poměru hlasů 2 151 ku 5. Název dokumentu 

(latinsky Světlo národů) pochází z prvních slov konstituce: „Kristus je světlo 

národů.“194 Již na samém počátku si církev klade za cíl „osvítit všechny lidi jasem 

Kristova světla.“195 

Kristus je světlo národů. Ježíš je Emmanuel, tj. Bůh s námi. On přinesl světlo 

k osvícení pohanů; přinesl světlo a „to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“196 

Lumen gentium představuje projekt znovuobnovení sebe tváří v tvář poselství evangelia, 

radostné zvěsti o světle, které přináší lidem spásu a život. 

Konstituce Lumen gentium je věnována problematice současné putující církve 

a jejích věřících.197 Podstatné je usilovat o sjednocení s Bohem. Svět je prostřednictvím 

církve a jejími věřícími, poslanými hlásat evangelium svými životy, posvěcován. Není 

Bohu zasvěcován jen sakrální činností vysvěcených služebníků, ani pouze úkony 

zasvěcení rodin, diecézí nebo národů. Je posvěcován životem ve světě všech těch, kdo 

žijí z Ducha Božího. Učení koncilu nauku o svatosti a o posvěcování silně 

demokratizuje, respektive rozšiřuje ji bez výhrad na celek církve. Odpovídá to 

celkovému koncilnímu chápání církve nejen jako mystického těla Kristova, do něhož je 

každý člověk vnořen křtem a v němž je každý úd důležitý, každý je plnohodnotný 

a každý má svůj vlastní úkol dle míry hřiven, které dostal,198 ale jako putujícího Božího 

lidu. 

                                                 
194 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 1. 
195 Tamtéž. 
196 Jan 1,5.  
197 Podívejme se nejprve na její strukturu, která se věnuje definování a znovu nastavení nejzákladnějších 
pravd putujícího Božího lidu ve druhé polovině 20. století. Z hlediska této práce bude pátá kapitola, 
rozebrána v podkapitole 4.1. Samotná konstituce je rozdělena do osmi kapitol, ty se dále dělí na články 
a v každém z nich je rozebírána jedna pravda učení církve. Nemělo by smysl opisovat, co bylo sděleno 
samotnou konstitucí, proto se v příloze nachází stručný výtah jejího obsahového rámce. 
198 Mt 25,14-30; Lk 19, 11-27. 
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3.3 Koncilní aggiornamento s ohledem na vnímání času 

Programem, jakýmsi duchem koncilu, se stalo heslo „aggiornamento.“199 Toto 

aggiornamento, otevření se, má v nás žít tím, že do praktických rovin našich životů 

rozvineme toto (do jisté míry teoretické) programové nastínění koncilu. Jde o aktuální 

uživotňování, z-životňování, vnášení do života evangelijního poselství, které je – bráno 

historicky – staré téměř 2 000 let.200 

Koncilní aggiornamento bylo vnímáno jako nové pochopení působení vanutí 

Ducha v dějinách stvoření. Byl podtržen požadavek aktualizace evangelijní zvěsti 

do současné doby. Šlo o znovu-uvěření moci evangelia a o převzetí spoluzodpovědnosti 

za spásu do jisté míry znejistěného, z hodnotového hlediska zvětralého světa. 

3.4  Povolání člověka ke svatosti v intencích Lumen gentium 

Mezi nejdůležitější přínos Druhého vatikánského koncilu patří proměna chápání 

slova laik, což bezprostředně souvisí s tématem rozboru, v čem spočívá všeobecné 

povolání člověka ke svatosti. 

Koncil definoval termín laik v pozitivním slova smyslu. Z koncilových 

dokumentů hovoří o laicích explicitně konstituce Lumen gentium (4. kapitola, čl. 30-

38), dekret o apoštolátu laiků Apostolicam acuositatem a implicitně i další dokumenty, 

např. celá konstituce Gaudium et Spes, dekret o misijní činnosti církve Ad gentes, dekret 

o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica. Postsynodální apoštolský list 

Christifideles laici z r. 1988 jde ještě dále a navíc reflektuje některé nové skutečnosti, 

jako je postavení ženy v církvi a vznik nových církevních hnutí. 

Na Druhém vatikánském koncilu nastal konec pyramidálního vidění 

církve; místo něho se uplatňuje model církve jako Božího lidu: „Jeden Pán, jedna víra, 

jeden křest.“201 

Dostáváme se k nejdůležitější části, k páté kapitole Lumen gentium. Pátá 

kapitola této věroučné konstituce o církvi se věnuje problematice všeobecného povolání 

ke svatosti v katolické církvi. Zmiňovaná část patří mezi jeden z nejvýznamnějších 

počinů koncilu, neboť byl zcela jasně položen důraz na povolání ke svatosti všech, 

                                                 
199 Aggiornamento je proces přibližování katolické církve současnému životu. Od Druhého vatikánského 
koncilu se církev snaží o svou obnovu, sblížení se s jinými církvemi a zintenzivnění misijního života. 
200 Pravdou zůstává, že v mnohých případech probíhá regrese k předkoncilním praktikám – viz např. kult 
uctívání osobnosti či přehnané upínání se ke svatým. 
201 Ef 4,5. 
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zvláště těch, kdo patří do Božího lidu. Koncil nijak neodvolal předchozí učení 

o řeholním životě, který cestou zachovávání evangelijních rad202 vede k dokonalosti. 

Zásadní průlom spočívá v tom, že nevyhradil svatost jen řeholníkům a řeholnicím, 

kněžím a duchovním (tzv. duchovním osobám), ale rozšířil, resp. aktualizoval 

univerzálnost všelidského povolání ke svatosti. 

Povolání ke svatosti všech stojí na zásadním pilíři, a tím je Duch svatý. Jestliže 

jsou všichni křesťané při křtu zrozeni z vody a z Ducha,203 jsou tedy příjemci Ducha 

svatého, který vede k plné a úplné lásce k Bohu – pak není NIKDO, kdo by byl 

vyloučen z účasti na pozvání stát se svatým. Křtem je člověk Bohu přivlastněn, jeho 

ontologická svatost (to, že Bohu náleží od křtu, že se stává Božím dítětem) se má 

realizovat ve svatosti konkrétního života, která je lidskou odpovědí Bohu – ve svatosti 

praktické, aktuální, morální, každodenní. Posvěcení Duchem se má v životě křesťana 

jednoznačně, reálně prosadit. 

V článku 40 Lumen gentia spočívá jádro odpovědi na povolání člověka 

ke svatosti. Jeho stejnojmenný název Všeobecné povolání ke svatosti se odvolává 

na velikost milosti a daru pro každého člověka, jenž každý pokřtěný člověk získal. Toto 

absolutní povolání ke svatosti je výzva, jejíž naplnění se stává celoživotním programem 

křesťana, a ten se o ni má snažit celým svým konáním.204 

Každý dostal jiné osobní povolání a každý může na základě svých schopností 

a hřiven sobě svěřených uskutečňovat a realizovat jiný dar Ducha. Každý dostal milost 

podle individuální míry Kristova obdarování. „Toto pak jsou jeho dary: jedny povolal 

za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby 

své vyvolené dokonale připravili k dílu služby – k budování Kristova těla, abychom 

všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zdravého lidství, 

měřeno mírou Kristovy plnosti.“205 

Konstituce zmiňuje v článku 41 různé podoby uskutečňování svatosti, přičemž 

žádná není vyzdvihována či upřednostňována před druhou. Všechny jsou si rovny, 

neboť specifičnost různosti podob uskutečňování takového úkolu nelze srovnávat. 

Postupně jsou zde vyjmenovávány různé podoby uskutečňování svatosti: článek 41 se 

věnuje pastýřům Kristova stáda (biskupům), kněžím, křesťanským manželům, 

ovdovělým, neprovdaným, dělníkům, chudým, slabým, nemocným, pronásledovaným, 

                                                 
202 Chudoba, čistota, poslušnost. 
203 Jan 3,5-6. 
204 Mt 22, 34-38; Mk 12,28-34; Lk 10,25-28. 
205 Srvn. Ef 4,7-13. 
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trpícím, zkrátka všem křesťanům, kteří „se budou den co den stále více posvěcovat 

v podmínkách, povinnostech a okolnostech svého života i jejich prostřednictvím, jestliže 

všechno přijímají s vírou z rukou nebeského Otce, spolupracují s Boží vůlí a také ve své 

časné službě projevují všem tu lásku, kterou Bůh miloval svět.“206 

V předchozím článku je uvedeno, že „všichni křesťané, jakéhokoliv stavu 

a zařazení jsou povoláni k plnému křesťanskému životu a k dokonalé lásce. Všichni jsou 

povoláni ke svatosti.“207 Modlitby a apoštolská činnost, manželský a rodinný život, 

každodenní práce, tělesné i duchovní osvěžení, je-li prováděno ve spojení s Duchem, ale 

i těžkosti života, jsou-li trpělivě snášeny... Takto všichni zasvěcují celý svůj život a celý 

svět Bohu, jestliže se všude, při jakékoli práci a při snášení jakýchkoli těžkostí, klanějí 

Bohu a jednají svatě208 v praktickém životě.209 

Všeobecné povolání laiků ke svatosti spočívá v tom, že mají přinášet svatost 

do všech prostředí. Díky laikům může evangelium přirozeně pronikat do všech sfér 

lidského života. Jsou přítomností církve na pracovištích, ve školách, v různých 

institucích atd.; objektivní svatost církve (založená na svatosti Kristově) se stává 

ve světě viditelnou díky subjektivní svatosti jejích členů, kterými jsou z největší části 

laici. V poslední době začínají vznikat tzv. laická povolání – například v ekonomice 

nebo v politice, které by se daly vyjádřit slovy: stát se svatým v politice (apod.), nikoli 

navzdory politice (viz zahájené procesy svatořečení zakladatelů Evropské unie Roberta 

Schumanna a Alcide de Gasperiho). Laická povolání znamenají dát plně a vědomě 

k dispozici svou kapacitu a schopnosti (např. manažerské, jazykové aj.) pro šíření 

evangelia skrze vlastní specifickou profesi. Laická povolání, jsou-li správně pochopena 

a žita, jsou plnohodnotnými povoláními stejně jako např. řeholní či kněžské povolání. 

„Laici zasvěcují Bohu svět“210 svým důsledným jednáním a tím, že 

k posvěcování světa používají obou dvou dispozic – lásky a odbornosti. Tím, že 

neodkládají křesťanství, když odejdou z kostela a přijdou do práce. Nejde o to svědčit 

slovem, ale především vlastním jednáním. Dříve nebo později, jako důsledek 

                                                 
206 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl 41. 
207 Tamtéž čl. 40. 
208 Srvn. Katolická církve. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 34.  
    Srvn. Katolická církev. Katechismus katolické církve. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2001, odst. 901. 
209 Srvn. např. Sol 4,3. 
210 Lumen gentium 34. 
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autentického svědectví životem, možná přijde otázka: „Proč jednáš takto?“, která dá 

příležitost ke svědectví i slovem. 

Hlásání evangelia ze strany laiků se uskutečňuje v běžných podmínkách. 

Dokument Christifideles laici211 ukazuje různá prostředí, kde laici rozvíjí hlásání 

evangelia; zvláštní význam má hlásání uskutečňované skrze rodinu svědectvím 

rodinného života, je-li rodina tím, čím má být. Rodina je podle Jana Pavla II. domácí 

církev a je „první místo humanizace osoby a společnosti.“212 

 Církev potřebuje vzdělané laiky, kteří jsou zodpovědnými nositeli křesťanské 

kultury do profánního prostředí. Ovšem v dané souvislosti vyvstává otázka, kde 

získávat duchovní formaci, neboť člověk duchovně osamocený před všudypřítomnou 

ideologií konzumu a snadno dostupné zábavy obtížně obstojí. Je třeba budovat živá 

křesťanská společenství, jež budou místy setkání s živým Kristem.213 

Veškerá lidská činnost získává v Kristu a díky Kristu vyšší smysl. Teologie 

zdůraznila to pozitivní na všem, co existuje a co se děje skrze podíl na Životě, Pravdě, 

Kráse a Dobru, to znamená na Bohu, Stvořiteli nebe a země. Každý věřící by měl 

životem a postojem ke světu dosvědčovat skrze apoštolát mimořádnou výšku cílů, které 

sleduje, a zároveň naději, nevylučující trápení a zkoušky, ale která nemůže zklamat, 

protože je založena na velikonočním tajemství kříže a vzkříšení Krista. Věřící 

dosvědčují, že účast na oběti kříže vede ke spoluúčasti na radosti zprostředkované 

oslaveným Kristem. 

Během Druhého vatikánského koncilu bylo uznáno, že všichni věřící mají „svým 

vlastním způsobem podíl na kněžském, učitelském a královském úřadu Kristově,“214 

a dále řečeno, že Kristus sám pokračuje ve vykonávání kněžství v jejich životech. Tím 

se naplňuje účast na všeobecném kněžství církve z příkazu a působení Krista, věčného 

a jediného nejvyššího velekněze. Podle koncilu jsou laici povoláni spolupracovat 

na Spasitelově neustálém vykupování světa. To je významné poslání laiků: „Všechny 

jejich skutky se stávají duchovním obětním darem, který je milý Bohu pro zásluhy Ježíše 

                                                 
211 Christifideles laici je posynodní apoštolský list papeže Jana Pavla II. o povolání a poslání laiků 
v církvi a ve světě z 30. listopadu 1988, který dále rozvíjí 5. kapitolu Lumen gentium o všeobecném 
povolání ke svatosti. 
212 Christifideles laici, 40. 
213 Zkušenost živého křesťanského společenství ukazuje např. dlouholetý život mládeže v Příchovicích, 
které se staly fenoménem v celé české církvi. Kristus přítomný ve společenství ve smyslu Mt 18,20 je 
jednou z podob Kristovy přítomnosti, o nichž hovoří i konstituce Druhého vatikánského koncilu 
o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium v čl. 7. 
214 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 31. 
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Krista.“215 Takto laici zasvěcují celý svůj život a celý svět Bohu, když se všude, 

při jakékoli práci a při snášení jakýchkoli těžkostí, klanějí Bohu a jednají svatě.216 

Člověk je svázán se svými bližními a navíc je povolán ke svazku s Bohem.217 Toto 

obecné kněžství laiků bylo jedním z velkých a velmi živých témat koncilních jednání 

a následné pokoncilní teologické diskuse. Mnoho bylo řečeno a napsáno o  poměru 

obecného kněžství (vyplývajícího ze křtu) a kněžství služebného (vyplývajícího 

ze svěcení). Řada těchto diskusí je v podstatě diskusemi o podílu na apoštolátu, 

o významu jednotlivých povolání v církvi a o služebném (hierarchickém) kněžství.  

Život křesťanů je ukazován jako pneumatická skutečnost, jako život z Ducha.218 

Tímto posvěcením Duchem, spojením života s Duchem, dostávají obyčejné, nepříjemné 

polohy života křesťana vrcholný, totiž bohoslužebný rozměr. Všichni křesťané se mají 

spolupodílet na evangelizaci a nesou spoluzodpovědnost za spásu světa. „Těm totiž, 

které spojuje těsně se svým životem a posláním, uděluje také podíl na svém kněžském 

úřadu, aby vykonávali duchovní bohoslužbu k oslavě Boha a ke spáse lidí. Z toho 

důvodu laici zasvěceni Kristu a posvěcení Duchem svatým jsou podivuhodně povoláni 

a vybaveni, aby se v nich rodily vždy hojnější plody Ducha. Všechny jejich skutky, 

modlitby a apoštolská činnost, manželský a rodinný život, každodenní práce, odpočinek 

duševní a tělesný, jsou-li konány v Duchu, ba i těžkosti života, jsou-li snášeny trpělivě, 

stávají se duchovními oběťmi Bohu milými skrze Ježíše Krista (srov. 1 Petr 2,5). Jsou 

zbožně přinášeny Otci zároveň s obětí Páně při slavení eucharistie.“219 

My všichni jsme povoláni žít svatě tady a teď. Toto poslání je dar i úkol 

zároveň. Přijali jsme ho nejen křtem, kdy jsme byli ponořeni do Krista a kdy jsme se 

stali Božími dětmi, ale už tím faktem, že jsme se narodili v jediném, daném okamžiku 

lineárního plynutí času dějin lidského pokolení, na jehož počátku i konci stojí Boží 

Slovo.220 „Povolání ke svatosti vyžaduje, aby život podle Ducha nacházel výraz 

                                                 
215 Srvn. 1 Petr 2,5. 
216 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 34. Srvn. Katolická církev. 
Katechismus katolické církve. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, čl. 901. 
217 Srvn. MORIN, Dominique. Učení II. vatikánského koncilu. Praha: Paulínky, 1999, s. 33. 
218 Srvn. Řím 8,1-17. 
219 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 34. 
220 Písmo svaté, resp. Bible začíná slovy: „Na počátku bylo SLOVO“. Tato věta je následně opakována 
na začátku Janova evangelia (Jan 1,1) s tím, že potvrzuje jedinečnost aktu Stvoření, kdy se Bůh rozhodl 
ze své podstaty, tj. ze své lásky, stvořit svět – a člověka, aby byl Jeho obrazem. Viz Gn 1,26. 
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především v začlenění do časných skutečností a v účasti na pozemských činnostech.“221 

Člověk byl stvořen k obrazu Boha a naším úkolem je dosáhnout svatosti, tj. realizovat 

to, k čemu jsme byli stvořeni. Křesťan je povolán, aby šel Kristovou cestou; motivací 

k praktické denní svatosti je hluboké vědomí Boží spoluúčasti s námi.222 

Nesmírně zajímavou odpověď dal koncil na otázku, jak je to s nevěřícími, kteří 

ne vlastní vinou dosud nepoznali spásnou moc evangelia: „Věčné spásy mohou 

dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, 

avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho 

vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Božská prozřetelnost neodpírá pomoc nutnou 

ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě nedošli k výslovnému uznání Boha, ale snaží se, 

ne bez Boží milosti, o dobrý život.“223 V této formulaci je zahrnuta univerzalita spásy.  

V souvislosti konce časů je třeba připojit ještě zmínku o eschatologické dimenzi 

svatosti. Eschatologie224 znamená žít v Boží blízkosti (viz Ježíšovo učení, že království 

Boží je blízko.) Znamená to, že již nyní máme účast na Božím plánu. Již v tomto životě 

nežijeme jen v dimenzích tohoto světa, ale i teď, v našem nyní naplňujeme míru plnosti 

Krista.225 Jde o eschatologické zaměření, mající na zřeteli to, co se jednou stane 

skutečností. Udržuje přesvědčení, že člověk zde nemá trvalý příbytek, ale že hledá 

budoucí.226 To, co se děje, není absolutně prozatímní, ale směřuje do jistého vyústění. Je 

to cesta k budoucnosti, jež má za cíl budování Božího království v dějinách a jejím 

koncem je jeho dosažení v eschatologii. Jde o cestu k dosažení posledních skutečností – 

eschaton. 

                                                 
221 Jan Pavel, papež II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání 
laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, kap. I., čl. 17. 
222 Srvn. Řím 8,28 či Řím 8,31-39. 
223 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 16. 
224 Jedná se o teologickou disciplínu zabývající se posledními otázkami člověka (tj. z křesťanského 
hlediska otázka smrti, nesmrtelnosti lidské duše, soudu, očistce, pekla apod.) a posledními otázkami světa 
(konec časů, vzkříšení, apokatastaze apod.). 
225 Ef 4,13-14. 
226 Žd 13,14. 
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4 KATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÉ REPUBLICE V POKONCILNÍ 

DOBĚ 

„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, 
na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly 

 to zvěstujeme: Slovo života.“227  
 

Podívejme se ve stručnosti, jak vypadá charakteristika hodnotové orientace naší 

společnosti. Jak může dnešní křesťan žijící v České republice skrze svoji osobní svatost 

evangelizovat a oslovit současnou společnost v duchu odkazu Druhého vatikánského 

koncilu? 

4.1 Obecná charakteristika postavení katolické církve v 90. letech 20. 
století u nás 

Obecná charakteristika postavení katolické církve v 90. letech 20. století u nás 

má nastínit situaci křesťanů ve společnosti, jejíž hodnotová orientace je založena 

na jiném než křesťanském modelu života. Jde o snahu popsat duchovní dimenzi 

současného českého národa.228 

Začněme konstatováním, že se v naší současné společnosti objevují postoje 

tíhnoucí k hedonismu, individualismu, egoismu a k silné preferenci materiálních 

hodnot. Pokračuje proces sekularizace či despiritualizace, nastolený již v období první 

poloviny 20. století. „V etapě privatizace, společenské džungle ostrých bojů o majetek 

v hodnotě biliónů korun, byl liberalismus ideální společenskou doktrínou s adorací 

silného jedince, který se prosadí, a to, co si „urve“, mu právem patří... Liberalismus se 

stal ideologickým pláštíkem pro primitivní materialismus a egoismus. Ideologie 

transformace i její praxe zpětně formovaly českou společnost, což se například projevilo 

změnou hodnotových orientací – narůstá hedonismus a hodnota majetku a klesá význam 

sociálních hodnot.“229 To potvrzuje i například Pavel Barták ve svém článku Jaká je 

                                                 
227 1 Jan 1,1 an. 
228 V průběhu 90. let 20. století prováděla řada renomovaných výzkumných center a sociologických 
společností empirické výzkumy a různá dotazníková šetření s cílem podchytit duchovní oblast lidí žijících 
v postkomunistických zemích. Z nich jmenujme např. výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění 
Sociologického ústavu Akademie věd České republiky šetření k postojům české společnosti – výzkum se 
jmenoval Naše společnost 2002 – Srvn. Sociologický ústav Akademie věd České republiky [online]. 
Poslední aktualizace 20.4.2007. [cit. 2007-04-22]. URL: <www.cvvm.cas.cz>. 
229 SAK, Petr. Mládež na křižovatce : sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy 
v procesech evropeizace a informizace. Praha: Svoboda servis, 2004. ISBN 80-86320-33-2. 
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hodnotová orientace českých občanů.230 Uvádí, že „z výzkumů je patrný pokles významu 

hodnotových orientací ve 20. století vůbec, růst poživačných a zčásti i nesnášenlivých 

hodnot, radikální pokles hodnot participace, práce jako seberealizace a altruisticky 

zaměřených hodnot, zejména solidarity.“231 

A jak je to s religiozitou české společnosti? Překvapivě – a podle mnohých studií 

právem – se setkáváme s označením, že religiozita postkomunistických zemí bývá 

označována termínem konzumní spiritualita.232 Nelze si však na druhou stranu 

nepovšimnout, že přestože naše kostely nepraskají ve švech, jsme paradoxně svědky 

širšího zájmu veřejnosti o téma spirituality.233 

Učiňme na tomto místě krátký exkurz a zkusme se podívat na žádoucí vlastnosti 

člověka žijícího na začátku třetího tisíciletí definované z pohledu společenských věd. 

Mnohé společenské vědy (zejména pedagogika a andragogika234) se zabývají 

hledáním odpovědi na otázku, jaké by měly být žádoucí vlastnosti člověka 

jednadvacátého století? Faktem zůstává, že neumí odpovědět na otázku, jaký bude svět 

za deset, za dvacet či za třicet let. Neexistuje žádný přesný návod týkající se žádoucích 

vlastností člověka současnosti, natož pak preferenčních vlastností člověka 

jednadvacátého století. Dr. Smetáček s kolektivem autorů v příspěvku Změny 

v postavení člověka a společnosti, výchovy a pedagogiky podrobněji rozebírá trendy 

ovlivňující budoucnost člověka. Pokusil se sestavit mozaiku důležitých charakteristik, 

jež by měl mít člověk 21. století. Říká, že „ve světě se uplatní plně jen ti, kdo budou mít 

odpovídající kombinaci těchto vlastností: 

 ■ Ekonomicko-ekologická uvědomělost – člověk, který bude chtít přežít 

dlouhodobě, se bude muset naučit včas obětovat určité hodnoty jiným hodnotám 

a hledat vždy a především včas mezi nimi jistý kompromis. 

 ■ Biologicko-zdravotní uvědomělost – člověk si musí uvědomovat svůj zdravotní 

stav, stejně jako zdravotní stav lidí kolem sebe a chápat jej nikoliv jenom jako 

soukromou záležitost. 

                                                 
230 BARTÁK, Pavel. Jaká je hodnotová orientace českých občanů.  
http://www.elpida.cz/articleprint.php?article ID=514. 
231 Celý článek je k dispozici na: http://www.elpida.cz/articleprint.php?article ID=514. 
232 BERÁNEK, Radim. Konzumní spiritualita, její kritika, a co dál? Teologické texty, 5/2003. ISSN 0862-
6944, s. 193-195.  
233 Spiritualitou je v tomto kontextu myšleno „duchovno“, tedy touha člověka po duchovním životě. 
234 Andragogika je společenská věda, která se zabývá výchovou dospělých. 
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 ■ Rasově-náboženská uvědomělost – postupující migrace a prolínání národů 

i různých náboženství vede ke stírání rozdílů, ale rovněž zvyšuje napětí v každé 

komunitě. 

 ■ Třídně-skupinová uvědomělost – sociální diferenciace narůstá, nervozita 

nespokojených skupin se projevuje mimo jiné i terorismem; je třeba maximální citlivosti 

a vládnoucí třídy musí dokázat včas zachytit nebezpečí růstu antagonismů. 

 ■ Společensko-organizační uvědomělost – člověk budoucnosti by měl rozumět 

organizaci společnosti i svému místu v ní; neměl by trpět tím, že není na jejím vrcholu, 

a pokud na něm je, měl by si uvědomovat povinnosti z toho plynoucí. 

 ■Vzdělávací povinnost – potřeba rychlé orientace v záplavě informací, 

připravenost na jejich využívání, na trvalé získávání nových a vzdávání se starých 

vědomostí.235 

S ohledem na společensko-vědní disciplíny, snažící se redefinovat člověka 

vzhledem k nástupu nové, postsocialistické kultury (moc, prestiž, bohatství, peníze aj.), 

se i teologie zabývá problémem, proč dochází k rozmělňování hodnot křesťanů právě 

v době, kdy je současně patrná touha lidí po nalezení hlubších jistot. Jak se o situaci 

dnešního člověka říká v encyklice Fides et Ratio, „tváří v tvář současným výzvám 

v sociální, hospodářské, politické a vědecké oblasti je mravní svědomí člověka 

dezorientováno.“236 

K vnějším výzvám, jímž je křesťanství vystaveno, je nutné počítat erozivní 

působení nadále trvajícího sekularismu, především oceánský237 ateismus, jehož rozměry 

se výrazně projevily pádem železné opony. Zatímco v prvním případě je možno vidět 

příčinu v krizi víry v pokrok, následkem níž ztratil sekularismus smělost a průbojnost, 

v případě ateistického způsobu života bude třeba se rozhlédnout po našich 

spojencích.238 Joseph Ratzinger v dané souvislosti radí, že křesťané mají být jiní než 

svět: „I zde musíme najít odvahu k nonkonformismu vůči tendencím, projevujícím se 

v takzvané blahobytné společnosti. Místo následování ducha moderní doby je nutné mu 

s novou evangelijní vážností naopak odporovat. Ztratili jsme smysl pro to, že křesťané 

nemohou žít jako všichni ostatní. Pošetilý názor, že neexistuje specificky křesťanská 

                                                 
235 Srvn. SMETÁČEK, V. a kol. Změny v postavení člověka a společnosti, výchovy a pedagogiky. 
In Pedagogická orientace 1. Praha, 2000, s. 6-21. 
236 Fides et Ratio (česky Rozum a víra) je třináctá encyklika papeže Jana Pavla II., vydaná dne 14. září 
1998. Zabývá se vztahem mezi vírou a rozumem. Zde citována VII. kapitola, odst. 98. 
237 Rozuměno severoamerický. 
238 Srvn. BISER, Eugen. Na prahu třetího tisíciletí. Podaří se křesťanství do něj vstoupit? In Teologické 
texty, 3/2003, ročník 14, s. 91. ISSN 0862-6944. 
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morálka, je pouze výrazem skutečnosti, že došlo ke ztrátě základního programu – 

specificky křesťanského, stojícího proti různým modelům světa.“239 Všechny modely 

lidských systémů (ať už politické, ekonomické, filozofické aj.) nabízejí různá spásná 

řešení pro společnost. Křesťanství však zřetelně deklaruje, že spása je jedině z Boha.240 

Křesťanství je znamením velké naděje pro dnešní dobu. Zdánlivý paradox 

spočívá v tom, že čím více se člověk stává svatým, tím více se zároveň stává člověkem. 

Cílem člověka není on sám či biologické přežití rodu Homo sapiens sapiens, ale jeho 

transcendentní antropologický přesah.241 

Tak jako v Ježíšově době, i křesťané dneška se setkávají s výzvami nejrůznějších 

sekt, což mnohdy může (i nemusí) souviset se zlomem milénia. „Zdůrazňování 

eschatologična, útěk ze světa, vzrušené výzvy ke změně života, k obrácení“242 patří 

k otázkám, které řeší mnoho radikálních hnutí, jež často sklouzávají k fundamentalismu 

a nesnášenlivosti. Pro kardinála Ratzingera je odpovědí sektám „znovuobjevení 

katolické identity: Je třeba si znovu plně ujasnit svoji identitu,“243 tj. identitu svého esse 

in Deo et in Christo et in ecclesia in Spiritu Sancto. 

4.2 Pokoncilní ohlas v katolické církvi na prahu 21. století 

Aneb:  K čemu ještě křesťanství? 

Poté, co byla nastíněna situace světa na prahu jednadvacátého století i postavení 

katolické církve v České republice v něm, je třeba se zamyslet nad otázkou, jak může 

katolická církev oslovit současnou společnost. 

Od přijetí věroučné konstituce o církvi Lumen gentium uplynulo více než 

čtyřicet let. Svět se od té doby změnil a změna pokračuje. Svět i církev čelí novým 

výzvám. Je nutné si uvědomit, že křesťanské učení je učením univerzálním – posláním 

putujícího Božího lidu je v každé době žít evangelijní zvěst v dané konkrétní situaci, 

na tom kterém místě, přičemž samo učení zůstává neměnné. Jak již bylo uvedeno, 

v posynodálním apoštolském listě Christifideles laici se říká, že „povolání k svatosti je 

úzce spojeno s posláním a s odpovědností, která je svěřena laikům v církvi a ve světě. 

                                                 
239 RATZINGER, Joseph. O víře dnes : Rozhovor s Vittoriem Messorim. Olomouc: Matice 
cyrilometodějská, 1998, s. 93. 
240 Srvn. Credo: „Propter nos homines et propter nostram salutem descendit Dominus de coelis.“ 
241 Viz výzva v encyklice Fides et Ratio: GNOTHI SE AUTON. 
242 RATZINGER, Joseph. O víře dnes : Rozhovor s Vittoriem Messorim. Olomouc: Matice 
cyrilometodějská, 1998, s. 95. 
243 Tamtéž, s. 96. 
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Žitá svatost, která plyne z účasti na svatosti života církve, představuje první a základní 

příspěvek k výstavbě církve jako společenství svatých“244 rezonancí Božího života v nás. 

V předchozí kapitole jsme nastínili, že česká společnost na prahu 21. století bývá 

charakterizována jako sekulární, materialistická a ateistická. V médiích můžeme 

zaznamenat výsledky i z mezinárodních výzkumů, které tvrdí, že Češi patří v Evropě 

k nejmaterialističtějším a nejateističtějším národům. Ovšem z médií se již nedozvíme, 

na jaké otázky respondenti odpovídali; tím méně, jaká byla metodika výzkumu. 

Předně je třeba si uvědomit, že výzkum spirituality je teoreticko metodologicky 

velice náročný a je k němu třeba přistupovat s metodologickou skepsí. Výsledek nikdy 

nebude přesným obrazem reality, pouze se k ní bude víceméně přibližovat. Takové 

kategorie jako „spiritualita“ a „religiozita“ v žádném případě nelze chápat jako 

synonyma, a proces jejich zařazení do výzkumu (i jejich interpretace) je složitý.  

Přítomný stav společnosti a jevů, který jí naplňují, je důsledkem mnoha 

souběžných i protikladných společenských procesů, a proto reflexe skutečnosti znamená 

pochopit rozpornou dynamiku procesů, jejichž výsledkem je daný stav. Tak, jak se 

historicky mění společnost a jak se mění člověk jednotlivými společenskými procesy, 

tak se zase společenské změny společnosti promítají do celé společenské skutečnosti. 

To se rovněž týká církví, náboženství, spirituality a náboženského a duchovního života. 

Je pochopitelné, že člověk 21. století se nemůže chovat stejně jako člověk středověku 

(především ve smyslu forem náboženského života). Pravdou zůstává, že vzhledem 

k nadčasovému poselství obsaženého v Novém zákoně, nemusí změna spirituality 

moderního člověka znamenat ústup od podstaty Kristova poselství, ale právě naopak. 

Při analýze procesů spojených s religiozitou, spiritualitou a ateismem je však třeba tyto 

pojmy důsledně odlišovat. 

Poznatky zjištěné výzkumem spirituality české populace,245 který šel hlouběji 

pod povrch běžných otázek ve smyslu přihlášení se k církvi či navstěvování kostela (jak 

tomu bylo například při sčítání lidu, domů a bytů, jež se v České republice uskutečnilo 

v roce 2001), podávají jiný obraz o spiritualitě české mládeže. V příloze 1 najdeme graf, 

z něhož lze vyčíst, že meditace je součástí života 21% mládeže, duchovní literaturu 

studuje 20% mládeže, 31% mladých lidí zastává názor, že Boha je třeba hledat 

                                                 
244 Jan Pavel, papež II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání 
laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, kap. I., čl. 17. 
245 Výsledky výzkumu srvn. SAK, Petr. Je ve vás Království Boží? Protikladné trendy ve vývoji 
spirituality a sekularizace české společnosti a mladé generace – sociologický výzkum ze dne 18.4.2005. 
Internetový portál Britské listy [online]. Poslední aktualizace 20.4.2007. [cit. 2007-04-22]. URL: 
<http://www.blisty.cz/2005/4/18/art22991.html>. 
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především v sobě,246 26% mladých lidí klade na cestě k Bohu nejvyšší důraz 

na realizaci principu lásky. Pokud bychom mluvili o tradičních formách života katolické 

církve, dostali bychom se k výrazně nižším číslům. Spíše než o trendu ateismu 

a materialismu lze proto hovořit o trendu nové spirituality, jež překračuje horizont 

tradičních aktivit v rámci římskokatolické církve. 

Tradiční religiozita v rámci katolické či dalších církví je v tomto na ústupu. 

Podíváme-li se na graf postojů247 k jednotlivým církvím či náboženským a duchovním 

směrům v závislosti na věku, vidíme s klesajícím věkem zhoršování postojů. 

Ke katolictví je nejslabší postoj v nejmladší věkové skupině, na rozdíl od postojů k New 

age, buddhismu a józe, u nichž je závislost na věku opačná. Charakteristické 

pro současnou mladou generaci je oslabování vlivu jakéhokoliv ideového směru, a to 

i sekulárního. Ideové směry či sekulární společensko-ideová hnutí, které určovaly vývoj 

civilizace v posledních sto letech, mají pro mladou generaci poměrně malý význam – 

a ten ještě stále klesá.248 Výzkumy realizované s odstupem osmi let ukazují výrazné 

snížení vlivu či zhoršení postojů vůči všem sledovaným směrům. Ke zhoršování postojů 

a vlivu dochází u všech sledovaných směrů – i u katolicismu. K zajímavému poznatku 

dospíváme, sledujeme-li dynamiku tohoto zhoršování. 

Dynamika poklesu pozice sekulárních směrů je vyšší než dynamika poklesu 

pozice katolictví. V tomto pádu došlo k proměně pozic jednotlivých směrů u mladé 

generace. Na grafu „Postoje ke společensko-politickým směrům a ke katolicismu, 

1993, 2001, věková skupina 15-30 let“ v příloze 2 vidíme, že navzdory silnému trendu 

sekularizace české společnosti má u mladé generace nejsilnější pozici právě 

katolicismus, jehož podíl v populaci se pohybuje mezi 10-20%. Ti jsou aktivními 

katolíky a s římskokatolickou církví se ztotožňují. U ostatních směrů se postoje k nim 

u celku populace rozvolňují a neexistuje ani tvrdé jádro příznivců těchto směrů, či je 

toto jádro početně velmi slabé. 

Konsumerismus, hedonismus a ztotožnění s masovou kulturou – tyto typy 

chování a životního způsobu jsou typické pro velkou část mladé generace. Zjištěné 

poznatky zásadním způsobem vstupují do zažitých stereotypů vnímání spirituality 

                                                 
246 Efez 1,3-4 (vyvolení lidí v Kristu již před stvořením světa). Iz 65,1 v aktualizaci Řím 10,20 („Dal 
jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali a zjevil jsem se těm, kteří se po mně neptali.“). 
247 Ve výzkumech byla položena otázka: Považujete se za stoupence-přívržence následujících 
náboženských, duchovních, ideových a společenských směrů? K vyjádření respondent používal 
pětistupňovou škálu od 1-rozhodně ne do stupně 5-rozhodně ano.  
248 Srvn. SAK, Petr. Mládež na křižovatce : sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její 
úlohy v procesech evropeizace a informizace. Praha: Svoboda servis, 2004. ISBN 80-86320-33-2. 
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české společnosti. Komparace stejných dat z různých společností a kultur 

bez zohlednění kontextu může přinést falešné poznatky. Kontext české spirituality 

v sobě imanentně zahrnuje historii, cestu tvoření a přetváření spirituality v konfrontaci 

s různými vlivy a mocenskou strukturou. Zatímco spiritualita západních konzumních 

společností mívá i charakter společenské účasti na religiózním rituálu (typu našich 

účastí na oslavách 1. máje), česká spiritualita více obsahuje dimenzi niterného hledání 

a autentického směřování k transcendentnu. 

Na počátku 90. let 20. století bylo sociology deklarováno, že vliv 

římskokatolické církve na mladou generaci byl poměrně značný. Je třeba připojit, že 

výzkum jedním dechem dodává, že tento vliv se bude do budoucna měnit v závislosti 

na tom, jak církev pochopí základní spirituální potřeby a trendy u mladé generace 

a promítne je do své činnosti.249 

Církev, tváří v tvář těmto trendům, o nichž ví, volá po nové evangelizaci.250 Ví, 

že lidé dneška jsou naplněni starostmi o věci časné, o statky a požitky, a proto stále 

častěji vyzývala (v průběhu 90. let) a vyzývá k přerodu, k oné žádoucí vnitřní změně, 

k žití evangeliem. Prioritou zůstává ona Pánova výzva: „Zajeď na hlubinu.“251 Kardinál 

a primas český Miloslav Vlk vyzval u příležitosti 10. výročí vydání Evangelii 

nuntiandi,252 abychom sebe evangelizovali evangelizacemi církve – liturgickou, 

biblickou a pastorální. K tomu zajistila Česká biskupská konference253 dostupnost 

současných důležitých dokumentů Magisteria na farách, aby v křesťanech bylo sentire 

cum Ecclesia. 

Pod vedením ČBK probíhala příprava na příchod millenia (tzv. Desetiletí 

duchovní obnovy)254 a rovněž několikaletá příprava na Plenární sněm Katolické církve 

                                                 
249 Srvn. Protikladné trendy ve vývoji spirituality a sekularizace české společnosti a mladé generace. 
Internetový  portál Insoma: výzkum sociologický, internetový, mediální, marketingový [online]. Poslední 
aktualizace 20.4.2007. [cit. 2007-04-22]. URL: 
<http://www.insoma.cz/index.php?id=1&n=1&d_1=article&d_2=sekularita_spiritualita>. 
250 Srvn. Zjev 21,10-17. 
251 Lk 5,4. 
252 Apoštolská exhortace Papeže Pavla VI. ze dne 8. prosince 1975. 
253 Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České 
republiky, kteří vykonávají pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího 
dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště apoštolským působením vhodně 
přizpůsobeným době a místu (kán. 447 CIC). Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 
449, § 2 CIC je právnickou osobou. Sídlem ČBK je Praha. Samým právem k ní patří všichni diecézní 
biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení biskupové-nástupci a biskupové pomocní a ostatní 
titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly 
na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí. V textu práce dále jen „ČBK“. 
254
 Desetiletí duchovní obnovy národa bylo přípravou nejen na milénium svatého Vojtěcha, nýbrž 

na vstup do nového tisíciletí. Bylo velkými exerciciemi, reflexí tradice, a především znovu nalezením 
hodnot, které je možné vložit do základů budoucí společnosti na prahu třetího tisíciletí. Základní strukturu 
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v České republice,255 jehož cílem bylo obnovit církev u nás. Kardinál Vlk na závěr 

prvního zasedání sněmu vytyčil další směr jeho činnosti: „Sněm bude pracovat ve svých 

komisích do dalšího plenárního zasedání především v těchto oblastech: misijní 

a evangelizační působení církve v české společnosti, analýza situace ve společnosti 

a církvi, celoživotní vzdělávání laiků i kněží, starost o mládež a rodiny a jiné pastorační 

otázky, péče o duchovní povolání. Sněm bude formulovat normy pro život církve. Formy 

odpovědnosti za církev a svět, na kterých se chceme podílet, se mohou měnit, avšak 

zdroj veškeré obnovy a naděje zůstává neměnný: Ježíš Kristus. Tuto odpovědnost 

chceme uskutečňovat společně s křesťany ostatních církví a společenství a zveme k ní 

i všechny lidi dobré vůle.“256 

 K Plenárnímu sněmu a jeho výsledkům257 publikoval prof. ThDr. Ctirad 

V. Pospíšil úvahu, proč naše „eklesiologicko-sociální inženýrství“ uvázlo na mělčině.258 

Vysvětlil nejen tento stav, ale zároveň ukázal jeho příčinu: jde o strach z bytí a náš 

vztah k BYTÍ. Jako bychom přestali slyšet: „Slyš Izraeli, já jsem Tvůj Bůh.“259 Je třeba 

se oprostit od mentality Žida doby Jana Křtitele. Zapomínáme, že máme být novým 

stvořením.260 Máme přestat prioritně hledat a usilovat o to, co máme dělat, ale kým 

a čím máme být – novým stvořením v Kristu z-podobněním synovství Syna a stát se 

svatými. 

                                                                                                                                               
projektu Desetiletí tvořila témata jednotlivých let, která byla vždy pozitivním vyjádřením jednoho 
přikázání Desatera: tak „nezabiješ“ bylo vyjádřeno slovy „služba životu“, „nepokradeš“- „práce a sociální 
odpovědnost“, „nesesmilníš“- „rodinný život“ apod. Každý rok svým tématem soustředit pozornost 
na obnovu jedné oblasti života církve i společnosti – rodinu, výchovu, práci, kulturu a umění apod.; každý 
rok měl také zvláště oslovit, v souladu s tématem a vybraným patronem, určitou skupinu ve společnosti: 
anežský rok „služby životu“ pracovníky ve zdravotnictví, rok výchovy učitele, prokopský rok řeholníky 
atd. Témata jednotlivých let byla symbolizována jedním (nebo dvěma) z českých světců, aby téma 
nezůstalo v abstraktní rovině, nýbrž získalo „tvář“ a s ní zakořenění v národní tradici. Navíc každý světec 
byl zpravidla spojen s nějakou řeholní rodinou: s Anežkou františkáni, s Vojtěchem benediktýni, se 
Zdislavou dominikáni. Srvn.  HALÍK, Tomáš. Cesta obnovy (ukázka z knihy). Internetový portál Tomáše 
Halíka [online]. Poslední aktualizace 30.1.2007. [cit. 2007-01-20]. URL: 
<http://www.halik.cz/ukazky/kap21.php>. 
255 Plenární sněm Katolické církve v ČR schválen dekretem apoštolského stolce 25.10.1996  
Vyhlášen slavnostně na Velehradě 5.7.1997. 
256 Srvn. ZIMMERMANNOVÁ, M. Zpravodajství z Plenárního sněmu Katolické církve očima 
redaktorky M. Zimmermannové z července 2003. Internetový portál Biskupství královéhradeckého 
[online].  Poslední aktualizace 17.4.2007. [cit. 2007-04-22].  
URL: <http://www.diecezehk.cz/aktualne/snem-2.html#poselstvi>. 
257 Jedním z výsledků je např. dokument Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Srvn. Život 
a poslání křesťanů v církvi a ve světě : Práce sněmovních komisí mezi 1. a 2. zasedáním Plenárního 
sněmu Katolické církve v ČR. Internetový portál Církevního sněmu konaného 22. dubna 2005 v Praze 
[online]. [cit. 2007-04-22]. URL: 
<http://snem.cirkev.cz/download/%8Eivot_a_posl%E1n%ED_k%F8es%9Dan%F9_internet.doc>. 
258 Koresponduje s výzvou: „Zajeď na hlubinu“. 
259 Srvn. 2 Moj 20,5. 
260 Jak 1,18; Jan 17,24; 2 Kor 5,1-2; Zjev 21,5-7. 
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Cílem této práce není posuzovat, nakolik to činí ostatní, či dokonce kritizovat, 

zda jsou počiny místní církve, např. dokument Pokoj a dobro,261 adekvátními kroky 

k uskutečnění výzvy z Evangelii nuntiandi usilovat o osobní svatost obyčejných 

všedních dní. Dokument Pokoj a dobro je významným pokusem rezonance výzvy: 

zajeď na hlubinu – na hlubinu Boží. Tuto výzvu lze chápat jako orientaci, z níž hlubina 

vydává své plody. Zajet na hlubinu znamená vnitřní odfiltrování se ze starostí o sebe, 

ztišení se a vyladění se na zaslechnutí Božího působení v nás. Buď vůle Tvá, ne má.262 

Právě to má na mysli Karl Rahner ve svém často citovaném výroku, že „křesťan 

budoucnosti bude buď mystik, nebo už vůbec nebude.“263 Jde o to zajet na hlubinu Boží 

lásky, odkud vyvěrají všechna dobra. Největším z nich je lidské úsilí vytěžit z hlubin 

božství osobní svatost – a to se děje působením Ducha. K vnímání jeho působení patří 

hluboké vědomí církve, že je putujícím Božím lidem.264 Praxi a reflexi křesťanské víry, 

odpovídající realitě současnosti, je dnes dáván několikanásobný úkol. Zaprvé nemůže 

obejít kritické určení pozice a funkce křesťanství v kontextu změn v základech 

a důsledcích sociální proměny. Stejně tak je třeba porozumět současnému stavu 

společnosti ve vyrovnávání se s jinými pohledy na svět a sekulárními prognózami doby. 

A nakonec musí tato úsilí ústit do zkoumání, jak lze uskutečnit křesťanské zakotvení 

existence v dnešní době.265  

„Nejprve musíš být křesťanem a teprve potom úředníkem, dělníkem, učitelem, 

knězem, lékařem. Ačkoli je tvoje povolání důležité a ctihodné, nemůže zakrývat tvoje 

křesťanství. Ač instituce, v níž pracuješ, může být potřebná závažná či svatá – nesmíš se 

stát jejím nástrojem. Držíš-li se křečovitě jejích předpisů, ničíš lidi – místo abys jim 

sloužil. Žádná instituce není schopna sejmout z tebe odpovědnost za tvoje jednání jako 

křesťana.“266  Každý člověk je povolán být světcem své doby. „V nejtěžších situacích 

církevních dějin vždy stáli u počátku obnovy světci. Dnes nutně potřebujeme světce“267 

s tím, že laikové musí chápat a uskutečňovat povolání ke svatosti ne pouze jako 

                                                 
261 List Pokoj a Dobro vydal Sekretariát České biskupské konference v Praze, listopad 2000. 
262 Srvn. Otčenáš, Mt 6,9-13. 
263 Srvn. BISER, Eugen. Na prahu třetího tisíciletí. Podaří se křesťanství do něj vstoupit? In Teologické 
texty, 3/2003, ročník 14, s. 92. ISSN 0862-6944. 
264 Jan Pavel II. se v dané souvislosti obrátil na církev a uložil ji jasný a adresný úkol: „Nedopusťte, 
abyste se zase stali ghettem.“ 
265 HÖHN, Hans-Joachim. Diagnóza doby : Náboženství a společenské procesy modernizace. In Nová 
religiozita fascinuje a zneklidňuje. RENÖCKL, Helmut; BLANCKSTEIN, Miklós. Sborník z evropského 
kongresu Fédération Européenne pour l´Education Catholique des Adultes, Budapešť 17. – 19. 10. 1998. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 42. 
266 Citát Mieczyslawa Malińskeho. 
267 Jan Pavel, papež II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání 
laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, 16. 
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nevyhnutelnou a náročnou povinnost, ale jako zářící znamení nekonečné lásky Boha, 

která je vykoupila k životu svatosti. Takové povolání musí být chápáno jako podstatná 

a neoddělitelná součást důstojnosti laiků.268 

Povolání ke svatosti je úzce spojeno s posláním a s odpovědností, která je 

svěřena křesťanům v církvi a ve světě. Žitá svatost, plynoucí z účasti na svatosti života 

církve, představuje základní příspěvek k výstavbě církve jako společenství svatých. 

„Ve světle víry se nám otvírá úžasný pohled: nesčetní laikové, muži i ženy, kteří jsou 

ve svém životě a každodenním konání často neviděni a dokonce nechápáni, neuznáváni 

velkými tohoto světa, ale s láskou pozorováni nebeským Otcem, jsou neúnavnými 

pracovníky na vinici Páně jako pokorní a v síle Boží milosti velcí spolupracovníci 

na růstu Božího království v dějinách.“269 

                                                 
268 O důstojnosti laiků hovoří posynodní apoštolský list Jana Pavla II. Christifideles laici. 
269 Jan Pavel, papež II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání 
laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, s. 17. 
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5 REALIZACE POKONCILNÍ SVATOSTI 

„Být hrdinou minutu, hodinu, je lehčí než snášet v tichém hrdinství všední den.  
Jen vezměte na sebe život v tom šedém, jednotvárném, všedním dnu,  

činnost, za kterou vás nikdo nechválí, jejíž hrdinství nikdo nepozoruje,  
která nevzbudí v nikom zájem o vás.  

Kdo snáší tento šedá všední den a přece zůstává přitom člověkem,  
ten je skutečně hrdina.“ 

(F. M. Dostojevskij) 

Zaměřme se na trojí rozvrstvení vědomí víry člověka, v němž došlo ke změně 

na základě výsledků Druhého vatikánského koncilu. To se týká: a) posunu 

od víry poslušnosti k víře na základě pochopení; b) od víry z vyznání k víře postavené 

na zkušenosti a c) od víry z výkonu k víře na základě převzetí konkrétní 

odpovědnosti.270  

Křesťan navštěvuje církevní společenství a současně je neoddělitelnou součástí 

světa. Církev vyznává určité hodnoty, jež křesťan svým pobytem ve světě zhodnocuje 

tím, že je aplikuje na svůj vlastní život i tím, že má možnost vstupováním 

do mezilidských vztahů do jisté míry ovlivnit jednání druhých. Křesťan se musí zabývat 

současným světem. Nejde o to uzavřít se do ghetta vlastního věření, ale naopak jde 

o vyjití ven.  

Druhý vatikánský koncil byl zaměřen na obnovu křesťanského života v duchu 

evangelia. Kromě shrnutí základních myšlenek učení církve se zaměřil na prezentování 

jedinečného konceptu všeobecného povolání ke svatosti pro všechny syny a dcery 

církve. Tato orientace koncilu neměla za cíl pouhé morální napomenutí, nýbrž v sobě 

obsahuje bezvýhradný požadavek a výzvu, vyplývající z tajemství církve: Ježíš je vinný 

kmen,271 jehož ratolesti žijí a rostou ze svatého a posvěcujícího proudu Kristova života 

napájeného Duchem svatým; je to mystické tělo, jehož údy se podílejí na svatosti života 

hlavy, jíž je sám Kristus; církev je milovaná nevěsta Ježíše Krista, který vydal sám sebe, 

aby ji posvětil.272 

                                                 
270 Srvn. BISER, Eugen. Na prahu třetího tisíciletí. Podaří se křesťanství do něj vstoupit? In Teologické 
texty, 3/2003, ročník 14, s. 91. ISSN 0862-6944. 
271 Jan 15,1-2. 
272 Svrn. Ef 5,25 an. 
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Příkaz doby směřuje k tomu, aby všichni křesťané nastoupili cestu obnovy 

v duchu evangelia, aby přijali výzvu apoštola, aby byli „svatí v celém způsobu 

života.“273 

Povolání laiků ke svatosti vyžaduje, aby život podle Ducha nacházel výraz 

v jejich začlenění do časných skutečností a v jejich účasti na pozemských činnostech. 

Apoštol vybízí: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše 

a skrze něho děkujte Bohu Otci.“274 Koncil obrací apoštolova slova na laiky a výslovně 

prohlašuje: „Ani rodinné starosti,275 ani jiné světské záležitosti nemají zůstat vně 

duchovního života.“ „Jednota života laiků má rozhodující význam. Musejí se 

posvěcovat ve svém každodenním pracovním a společenském životě. Aby splnili své 

povolání, musí laikové chápat své každodenní konání jako možnost spojení s Bohem 

a plnění jeho vůle, jakož i jako službu druhým lidem.“ Jak je uvedeno v biblickém 

odkazu: rašení a růst ratolestí jsou dány jejich spojením s vinným kmenem: „Jako 

ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, 

nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já 

v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“276 

Dnešní křesťanský pohled na člověka je inspirován mimo jiné také antropologií 

konstituce Gaudium et spes, která objasňuje tajemství člověka ve světle Kristově: 

„Kristus, nový Adam, právě zjevením Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu 

samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání.“277 Kristus pro nás není jen 

zjevovatelem Otce; odhaluje rovněž tajemství člověka v jeho dimenzích a dokonale 

uskutečňuje jeho budoucnost. Kristova historie je postupným zjevováním naplňujícího 

se tajemství člověka – proto nás tajemství Kristova těla vedou do záhadných propastí 

smrti a utrpení, a přesto osvěcují netušené obzory života a lásky.278 

 Všech šestnáct přijatých dokumentů koncilu nasměrovalo církev a následně 

i celé pokoncilní křesťanství k aktualizaci naplňování evangelijního poselství 

                                                 
273 1 Petr 1,15. 
274 Kol 3,17. 
275 O úkolech křesťanské rodiny v současném světě hovoří apoštolská exhortace Jana Pavla II. Familiaris 
consortio z 22. listopadu 1981. Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., Praha 
1992, ISBN 80-7113-067-2. 
276 Jan 15,4-5. 
277 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Pastorální konstituce o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, ZVON, 1995. ISBN 80-7113-089-
3, čl. 22. 
278 Srvn. BOUBLÍK, Vladimír: Člověk v Kristu Ježíši. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001. ISBN 80-7192-490-3, z uvodu knihy. 
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napodobovat Boha jako jeho milované děti.279 Koncil v konstitucích Sacrosanctum 

consilium,280 Dei Verbum281 i v dalších dokumentech, jako například Unitatis 

redintegratio,282 Nostra aetate,283 Dignitatis hominae284 a Apostolicam acusitatem285 

a Evangelii nuntiandi aj., vytyčil směry misijní činnosti katolické církve službou 

křesťanů. 

5.1 Svatí všedních dní aneb „moderní svatí“ 

 
Všichni křesťané jsou povoláni k uskutečňování svatosti a dokonalosti ve shodě 

se svým stavem.286 Cílem života se pro křesťana stává svatost a k té Kristus může 

dovést každého jeho vlastní, specifickou, jedinečnou a nenapodobitelnou cestou. Ježíš 

zasahuje srdce každého člověka osobně. Osobní povolání je právě díky tomu zcela 

unikátním živým vztahem mezi Bohem a jednotlivým člověkem. Jde o hluboké 

tajemství Boží lásky a Božího vedení každé dcery a každého syna zvlášť, neboť i dary 

Ducha jsou rozmanité.287 

Člověk je Bohem pozván, je jím povolán, aby vrůstal do jeho plnosti, tj. 

do svatosti, do života pravé lásky, radosti a pokoje. „Je nutné, aby se v každém věřícím 

vzbudila silná touha po svatosti, vroucí přání obrátit se a obnovit se v nitru, a přitom se 

prohlubovala potřeba opravdovější modlitby a porozumění pro bližního, zvláště toho 

nejpotřebnějšího.“288 

V dnešním světě bohatém na podněty, tak multidimenzionálním a globálním, 

není snadné žít Ježíšův odkaz a nabízet křesťanský model života. Modelů žití je 

k dispozici mnoho; dokonce každý jeden z nás dostal úkol žít dar svého života ve své 

                                                 
279 Srvn. Efez 5,1-2. 
280 Sacrosanctum consilium je konstituce Druhého vatikánského koncilu o posvátné liturgii ze dne 
4. prosince 1963. 
281 Dei Verbum je konstituce Druhého vatikánského koncilu o Božím zjevení ze dne 18. listopadu 1965. 
282 Unitatis redintegratio je dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu ze dne 21. listopadu 
1964. 
283 Nostra aetate je deklarace Druhého vatikánského koncilu o vztahu církve k nekřesťanským 
náboženstvím ze dne 28. října 1965. 
284 Humanae vitae se věnuje problematice otevřenosti k životu v rodinném životě – starost a péče 
o partnera a úcta k němu, manželé mají ovládat sobectví, které je nepřítelem pravé lásky, smysl pro 
odpovědnost. 
285 Apostolicam acusitatem je dekret Druhého vatikánského koncilu o apoštolátu laiků ze dne 
18. listopadu 1965. 
286 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 2. 
287 1 Kor 12,31. 
288 Jan Pavel, papež II. Tertio millennio adveniente : Apoštolský list Jana Pavla II. O přípravě na jubilejní 
rok 2000 z 10. listopadu 1994. Praha: ZVON, 1995, §42. 
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vlastní jedinečnosti. A přece existuje společná cesta, po níž stojí za to se vydat. 

Pro mnohé je pouhou alternativou v množství cest. Nelze nutit druhé, aby se měnili, 

můžeme jim však nabídnout pozitivní atmosféru, v níž budou mít možnost se měnit, 

budou-li chtít. To je náš úkol: svědectvím života svědčit o tom, který je.289 Světlem 

Slova, které svítí ve tmě a z těch, kteří to Slovo a Světlo přijali, činí syny a dcery 

Světla.290 „Náboženský rozměr prostředí se ukazuje prostřednictvím křesťanského 

vyjádření hodnot, jako jsou slova, svátostná znamení, chování a vlastní upřímná 

a přátelská přítomnost spojená s laskavou pohotovostí.“291 Na zásadách každodenního 

svědectví služby, lásky, setkávání se, pomoci a spolupráce je založena originalita 

prostředí křesťanské výchovy. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše 

dobré skutky a vzdávali slávu vašemu Otci v nebesích.“292 

Tím, že byl člověk stvořen jako obraz samotného Boha, a tím, že byl vykoupen 

Kristem, byly člověku dány, jak říká ThDr. Jiří Skoblík ve své knize Transsexualismus: 

morálně- a duchovně-teologické aspekty,293 možnosti uskutečnit úplnou pravdu lidského 

bytí – realizovat velikost multidimenzionálnosti lidské bytosti, skrývající v sobě stránku 

racionální, emocionální, individuální, sociální, imanentní i transcendentní. Jedná se 

o princip totality člověka, povolaného následovat Krista. „Nedopusť, aby tě zlo 

přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.“294  

Moderní svatý je víc než integrální osobnost v humanistickém a osvícenském, 

racionalisticky založeném pojetí; nejde ani o stoický ideál vnitřního klidu. Být svatým 

znamená být člověkem v plné šíři významu: i se usmívat, i plakat, i se spravedlivě 

rozhořčit, usilovat o dobro a spravedlnost navzdory všemu – nebýt naivním snílkem, ale 

žít hlubokým přesvědčením.295 

Svatost přichází jako zvláštní dar od Boha pro ty, kdo se vědomě chtějí podílet 

na jeho životě. Máme se o svatost pokoušet jako lidé žijící v konkrétních 

                                                 
289 Ex 3,14. 
290 Srvn. Jan 1. kapitola. 
291 Katolická církev. Kongregace pro katolickou výchovu. Katolická škola na prahu třetího tisíciletí. 
Praha: Katolická církev, 1998, odst. 26, s. 9. 
292 Mt 5,16. 
293 Publikace SKOBLÍK, Jiří. Transsexualismus : morálně- a duchovně-teologické aspekty. Praha: 
Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1052-3 (brož.) se sice věnuje jiné problematice, než je cílem této 
diplomové práce, přesto se však v ní odráží zřetelné morální apely a výzvy pro dnešního člověka k tomu, 
jak žít evangelium v dnešní době a uskutečnit tak povolání ke svatosti i pod tíhou různých vědomých 
selhání či genetických, psychických či psychosociálních poruch. 
294 Řím, 12,21. 
295 Je třeba si dát pozor, aby hluboké zanícení pro víru a pro správnou věc Boží nepřerostlo 
v nesmiřitelnost vůči všemu jinému – ve fundamentalismus prosazující svou pravdu a svůj pohled na svět 
za jediný možný, akceptovatelný a správný. 
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neopakovatelných životních situacích. Otázka zní: Jak se pozná křesťan? Jaký duchovní 

život má vést? 

Především má mít osobní vztah s Bohem, má s ním žít osobní svatost. 

Angažovanost ve světě nesmí přebít vnitřní duchovní život. Osobní svatost čerpá z nitra 

církve prostřednictvím svátostí a účasti na společenství.296 V dokumentu Evangelii 

nuntiandi297 je ukázán požadavek založení nového, životaschopného a následování 

přitahujícího životního stylu současného křesťana, nové osobní svatosti obyčejných dní. 

Osobní svatost všedního dne je hledání s hledajícími. Není podstatné věřit či se přít, zda 

ten či onen je svatý. Podstatné je osobně chtít a usilovat o nabízený dar Ducha stávat se 

a být svatým. Ježíšův požadavek je jasný: „Vy jste světlo světa.“298 K němu se váže 

praktická Pavlova aplikace, že silní ve víře mají snášet slabosti slabých.299 Láska pak 

nečiní nikomu zlo.300 

Přemýšlíme-li o svatosti, vidíme ideál jakoby kdesi daleko před námi. 

Představujeme si, že být svatým znamená nikdy se nerozhněvat, netrpět výkyvy nálad… 

Není však nebezpečné žít s ideálem, který je nerealizovatelný? Někdy se může zdát, že 

Ježíšova smrtelná úzkost v Getsemanské zahradě a jeho výkřik na kříži: „Bože můj, 

Bože můj, proč jsi mne opustil?“301 obrazu svatosti neodpovídá. 

Křesťan na prahu 21. století stojí na okraji velkých výzev dneška: na jedné 

straně je povolán k jedinečnému uskutečňování křesťanského ideálu, a na straně druhé 

je volán k realizaci velké ekumeny světa.302 „Svatí mezi námi jsou lidé, kteří následují 

Krista v duchu a prostředí dnešní doby.“303 

Moderní svatý je člověk hlubší, člověk překračující konvence, mnohdy právě 

proto nepohodlný, nepochopený. Program a výzva všeobecného ekumenismu světa 

(máme na mysli mezináboženský a mezikulturní dialog v tom nejširším slova smyslu) 

nesmí být redukován na zobecnělého společného jmenovatele, jakým by byl např. 

osvícensky chápaný racionalismus 19. století (v dnešním pojetí např. scientismus, jenž 

                                                 
296 Srvn. Mt 18,20. 
297 Jedná se o apoštolskou exhortaci papeže Pavla VI. Hlásání evangelia z 8. prosince 1975. 
298 Mt 5, 14-16. 
299 Srvn. Řím 14. – 15. kapitola. 
300 Srvn. Řím 11,10 či 1Kor 13. kapitola 
301 Žalm 22. 
302 Srvn. nejen učení Druhého vatikánského koncilu, ale i např. projekt OSN v podání skupiny odborníků, 
kteří pod vedením teologa Hanse Künga představili pro mnohé fascinující projekt nového celosvětového 
hnutí ve vizi „Světový étos“. 
303 SIMAJCHL, Ladislav. Co znamená být svatým dnes. Internetový portál www.pastorace.cz [online]. 
[cit. 2006-08-22]. URL: 
<www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=50&sel_podtema>. 
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chápe empirický racionalismus za vrchol vědy) ani dominance, až absolutizace 

přírodních věd – ty totiž neříkají nic o bytí člověka, o jeho životním určení či údělu, ani 

humanisticko-existenciální populisticky líbivá syntéza některých filozofujících hnutí 

a směrů. 

Navzdory všem evangelizačním snahám, byť zcela nepochybně dobře míněným, 

je nutné se zaměřit na postoj nové evangelizace v původním slova smyslu výzvy 

k poctivému životu na základě Kristova učení.304 V různých způsobech života 

a povoláních uskutečňují jedinou svatost všichni lidé, kteří jsou vedeni Božím Duchem, 

jsou poslušní Otcovu hlasu, klanějí se Bohu Otci v duchu a v pravdě „a následují Krista 

chudého, pokorného a sloužícího nesoucího kříž, aby si zasloužili účast na jeho 

slávě.“305 Každá skutečná svatost vyrůstá z poslušnosti Otci a z následování Krista. 

„Protože nejvyšší a věčný velekněz Ježíš Kristus chce pokračovat ve svém svědectví 

a ve své službě i prostřednictvím laiků, oživuje je svým Duchem a neustále povzbuzuje 

ke každému dobrému a dokonalému dílu.“306 

Jde o nahlížení na svět s láskou, a současně vědět, že „radost a naděje, smutek 

a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, 

smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo 

v jejich srdci odezvu.“307
 

Ve světle výše uvedeného se v krátkosti zamysleme, jaké charakterové vlastnosti 

by měl mít moderní člověk. Mělo by se jednat o soubor takových životních postojů, 

vyznačujících se trvalou křesťanskou hodnotou: láska k Bohu a láska k bližnímu, 

tvořivost, citlivost, trpělivost, šetrnost, respektování důstojnosti, převzetí odpovědnosti, 

statečnost, opravdovost, moudrost, mravnost, spravedlnost.308 Víra a ji odrážející 

praktický život nejsou výsledkem tradice či společenské situace, v níž se jednotliví 

křesťané nacházejí, nýbrž výsledkem svobodného ano, které říká srdce člověka Kristu309 

v každém okamžiku našeho života. Kardinál Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.) 

                                                 
304 1 Kor 8,2-3. 
305 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 41, a Filip 2,5-11. 
306 Tamtéž, čl. 34. 
307 Tamtéž, čl. 1. 
308 Srvn.  2 Petr 1,3-8: „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme 
poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 4 Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, 
abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. 5 Proto 
také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 6 k poznání zdrženlivost, 
ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti 
lásku. 8 Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista 
nečinní a bez ovoce.“ 
309 Mariino „FIAT“ in Lk 1,38.  
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na jiném místě říká: „Křesťanství je zároveň hořčičným zrnem i stromem, je vždycky 

současně Velkým pátkem i Vzkříšením.“310 Úkol svobodně se rozhodovat tváří 

v tvář každodenním povinnostem s sebou přináší nové naděje a nové možnosti 

křesťanského projevu, aktuální podoby žití křesťanského ideálu. Taková radikálnost, 

opravdovost výzvy žití evangelijní zvěsti může vytvořit novou živost uvědomělejšího 

křesťanství. „Co skutečně potřebujeme, jsou lidé, kteří jsou křesťanstvím vnitřně 

uchváceni, kteří je prožívají jako štěstí a naději, kteří se proto stávají těmi, kdo milují. 

A takovým říkáme světci. Pravými reformátory církve, skrze něž se církev vracela 

k prostotě a zároveň otevírala nový přístup k víře.“311  

„Vzpomeňme na to, že Benedikt na konci středověku vytváří formu života, díky 

které pak křesťanství projde stěhováním národů. Nebo František a Dominik – to je 

ve feudální, ustrnulé církvi naprosto nový rozkvět evangelijního hnutí, které žije 

chudobu evangelia, jeho prostotu, jeho radost, a které vyvolá skutečné masové hnutí. 

Nebo si připomeňme 16. století. Tridentský koncil byl důležitý, ale jako katolická 

reforma se mohl prosadit jen proto, že existovali světci jako Tereza z Avily, Jan 

od Kříže, Ignác z Loyoly, Karel Boromejský a mnoho jiných, kteří byli vnitřně zasaženi 

vírou. Svým způsobem touto vírou originálně žili, vytvářeli pro ni formy, skrze něž také 

nastoupily nutné a ozdravné reformy. Proto si myslím, že reformy určitě nevyjdou 

od různých fór a synod, i když tyto synody mají také své oprávnění a mnohdy jsou 

nezbytné. Podle mne reformy přijdou od přesvědčivých osobností, které nazýváme 

světci.“312 Světci doby, svědci evangelia313 jsou těmi, kdo se praktickou aplikací 

evangelijních rad stávají svatými. 

Křesťanství se neodehrává mimo prostor a čas, ale vždy konkrétně tam, kde se 

právě nacházíme – v lásce i ve službě, v práci i odpočinku, v utrpení i radosti, v naději 

i úzkosti, v mlčení i v modlitbě – všude tam, kde se našich srdcí dotýká Duch Boží, 

který dává život.314 „Život ve společnosti není pro člověka něco vedlejšího, ale zde 

člověk rozvíjí všechny své schopnosti a může zodpovídat svému povolání, stýkajíc se 

                                                 
310 RATZINGER, Joseph. Světci jsou pravými reformátory církve, skrze něž se církev vracela k prostotě 
a zároveň otevírala nový přístup k víře. Internetový portál www.pastorace.cz [online]. Poslední 
aktualizace 20.4.2007. [cit. 2007-04-5]. URL: 
<www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=50&sel_podtema>.  
Citováno z: SEEWALD, Peter. Joseph kardinál Ratzinger : Křesťanství na přelomu tisíciletí. Praha: 
Portál, 1997. ISBN 80-7178-141-X, s. 187-188. 
311 Tamtéž. 
312 Tamtéž. 
313 Duchovní dědictví Otců, svatých a světic církve, aby bylo možno lépe poznávat křesťanské tajemství 
a oživit víru Božího lidu (Tertio millenio adveniente, §42). 
314 Tit 3,5-7; Jan 6,63-64; Gal 4,6; Řím 8,11; 2 Kor 3,6. 
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s jinými, vzájemnými službami a bratrským dialogem.“315 „Církev upřímně prohlašuje, 

že všichni lidé, věřící i nevěřící, mají pomáhat náležitě budovat tento svět, ve kterém 

společně žijí. A to je jistě nemožné bez upřímného a rozvážného dialogu.“316  

Povolání křesťana ke svatosti není předem vytyčená dráha. Vlastní a osobní 

cestu musí každý hledat. Bůh nepředepisuje hotový model, kterým bychom se všichni 

museli řídit. My sami máme být tvůrci, původními vynálezci této jedinečné cesty, k níž 

jsme povoláni. Každý z nás je jako Abrahám, který na povolání Boží vyšel, ač 

„nevěděl, kam jde.“317  

 

 

                                                 
315 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Pastorální konstituce o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, ZVON, 1995. ISBN 80-7113-089-
3, čl. 25. 
316 Tamtéž, čl. 21. 
317 Žid 11,8. 
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6 CESTA VEDOUCÍ KE SVATOSTI: LÁSKA 

„Na současného člověka – a možná na každého –  

působí mnohem více „zázrak“ lásky než mimořádné jevy a zázraky.“
318

 

 

„Láska je duší svatosti, k níž jsou všichni povoláni: „řídí všechny prostředky 

posvěcení, je jejich duší a dovádí je k cíli.“319 

„Pochopila jsem, že má-li církev tělo, složené z různých údů, nechybí jí ten 

nejpotřebnější, nejušlechtilejší. Pochopila jsem, že církev má srdce a že toto srdce hoří 

láskou. Pochopila jsem, že jenom láska udržuje údy církve v činnosti. Kdyby láska 

vyhasla, přestali by apoštolové hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou 

krev... Pochopila jsem, že láska v sobě obsahuje všechna povolání, že láska je všechno, 

že objímá všechny doby a všechna místa... Jedním slovem, že je věčná!“320 

Láska je princip bytí, základ života a nám se nabízí jako východisko.321 „Bůh je 

Láska“ není definice, ale ontologická výpověď; nejde o podmět a přísudek, jak říká 

Feuerbach322, jde o skutečnou totožnost toho, kdo je svým bytím Láska. K Bohu nelze 

dojít rozborem pojmu láska. Že Bůh je Láska, víme z projevů této Lásky. Jejím 

vrcholným, absolutním zjevením je Ježíš Kristus celým svým bytím, celou svou 

osobou323. Nejvyšším vyslovením a projevem Boží lásky k člověku je to, že Bůh seslal 

svého Jediného Syna, kterým je Ježíš. „Celá jeho existence je Emanuel, Bůh s námi. To, 

co bylo zjeveno na hoře Oreb v ohnivém keři jako Boží poselství, podstata, ujištění 

a zaslíbení Boží, naplňuje se v Kristu.“324 

Cestou vedoucí ke svatosti je láska. Všeobecný podíl na svatosti znamená, že 

jsou všichni Kristovi následovníci povoláni k dokonalé lásce.325 Úsilí o dokonalost není 

privilegiem několika jednotlivců, nýbrž úsilím všech údů církve. A samotné toto úsilí 

znamená vytrvalý růst ve svatosti. Apoštol Petr ve svém listě povzbuzoval ke svatosti 

křesťany v Malé Asii a doporučoval jim: „Navzájem si pomáhejte podle míry Božích 

                                                 
318 BOUBLÍK, Vladimír. Setkání s Ježíšem. Řím: Křesťanská akademie, 1970, s. 249. 
319 Katolická církev. Katechismus katolické církve. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001, §826. 
320 Sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
321 ZVĚŘINA, J. Teologie Agapé. Svazek I. Praha : Scriptum 1992, ISBN 80-85528-19-3, s. 45.  
322 Ludwig Feuerbach (1804-1872) byl německý filozof a antropolog.  
323 Tamtéž, s. 300. 
324 ZVĚŘINA, J. Teologie Agapé. Svazek I. Praha : Scriptum 1992, s. 14. 
325 Srvn. Dogmatická konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium, čl. 40. 
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darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti.“326 Druhý vatikánský koncil říká, že 

„jediná svatost je uskutečňována v různých způsobech života a povoláních ode všech, 

kteří jsou vedeni Duchem Božím“.327 Připomíná cestu svatosti pro biskupy, kněze, 

jáhny, seminaristy, kteří se chtějí stát služebníky Božími, a pro „všechny Bohem 

vyvolené laiky, kteří jsou povoláni biskupem, aby se úplně věnovali apoštolské 

práci.“328 Výslovně přihlíží k cestě svatosti křesťanů žijících v manželství: „Křesťanští 

manželé a rodiče, jdouce vlastní cestou ke svatosti, ať se po celý život udržují navzájem 

věrnou láskou ve stavu milosti a vštěpují křesťanskou nauku o evangelní ctnosti svým 

dětem, které ochotně přijmou Boha. Takto dávají všem příklad vytrvalého 

a velkodušného milování, budují bratrské společenství lásky, vydávají svědectví 

o plodnosti Matky církve a spolupracují s ní a jsou znamením oné lásky a podílejí se 

na té lásce, kterou Kristus miloval svoji snoubenku a obětoval se za ni.“329 

Zastavme se u encykliky Deus caritas est,330 která s naším tématem souvisí 

a která bezprostředně navazuje na učení Druhého vatikánského koncilu. Jde o první 

encykliku papeže Benedikta XVI.331 Hlavním poselstvím encykliky je postulát, že 

kritériem svatosti je láska. „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh 

zůstává v něm“.332 Láska je Bůh a Bůh je Láska; láska byla nám, lidem, vštípena 

od Boha, neboť ne my dřív milovali Boha, ale on miloval nás.333  

První část textu charakterizuje křesťanskou lásku. Popisuje ji jako erós334 

i agapé.335 Křesťanství je často kritizováno kvůli odmítání lásky tělesné. Jednotlivé 

dimenze lásky však od sebe nelze úplně oddělit – výsledkem by byla karikatura lásky. 

Autor encykliky upozorňuje, že novozákonní pisatelé používají pro lásku především 

                                                 
326 1 Petr 4,10. 
327 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 41. 
328 Tamtéž. 
329 Tamtéž. 
330 Její znění viz: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html.   
331 Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Ratzinger (* 16. dubna 1927), je římskokatolický teolog 
a 265. papež římskokatolické církve. Před svým zvolením byl blízkým spolupracovníkem svého 
předchůdce Jana Pavla II. Dlouhou dobu zastával úřad prefekta Kongregace pro nauku víry (1981–2005). 
Měl přezdívku Železný kardinál. Papežem byl zvolen 19. dubna 2005. Ovládá deset jazyků, hraje na 
klavír a bylo mu uděleno sedm čestných doktorátů. 
332 1 Jan 4,8. 
333 1 Jan 4,16. 
334 Pojem eros je v křesťanství označením pro lásku tělesnou. 
335 Agapé je v křesťanském učení výrazem pro Boží sebe obětovanou lásku a její odezvu v životě 
věřících. Ježíš mluvil o křesťanské lásce jako o novém zákonu a největším přikázání, požadoval zároveň 
lásku mezi lidmi jako nějvětší důkaz lásky k Bohu. Množné číslo agapai je výrazem pro hody lásky 
(společné stolování), jež v počátcích křesťanství provázely bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti 
o chudé. 
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slovo agapé. Klade si praktickou otázku, „jak je třeba lásku prožívat, aby člověk plně 

realizoval lidský i božský příslib, který je v lásce obsažen?“336 Odpovědí je „zkušenost 

lásky, která se stává opravdovým objevením toho druhého a překonáním sobeckého 

zaměření… Láska se stává starostí o druhého a péčí o něho. Není to už hledání sebe, 

ponoření do opojnosti štěstí, protože láska nyní usiluje o štěstí milované bytosti. Láska 

se stává odříkáním, je hotova k oběti, ba dokonce to vše sama vyhledává.“337 Kdo je ten 

druhý? „Můj bližní je každý, kdo mne potřebuje a komu mohu pomoci.“338 Pojem bližní 

se stává univerzálním, a zároveň zůstává vysoce konkrétní. „Navzdory svému rozšíření 

na všechny lidi se neredukuje na vyjádření abstraktní a povšechné lásky, která je sama 

v sobě málo motivující, nýbrž vyžaduje mé odhodlání tady a teď. Zůstává úlohou církve, 

aby stále novým způsobem interpretovala tuto vazbu mezi vzdáleností a blízkostí 

vzhledem k praktickému životu svých členů.“339  

Tématem druhé časti encykliky je uplatňování lásky – týká se konkrétních 

skutků lásky k bližnímu. Papež hovoří o lásce k bližnímu, která je zakořeněná v lásce 

Boha. Skutky lásky se týkají jak každého křesťana, tak celého společenství církve, která 

ve své charitativní lásce musí odrážet lásku Trojice. „Ježíš se identifikuje s potřebnými: 

s hladovějícími, žíznícími, cizinci, nahými, nemocnými, vězněnými. „Cokoli jste udělali 

pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“340 Láska 

k Bohu a láska k bližnímu se vzájemně prolínají, protože v tom nejmenším se setkáváme 

se samotným Ježíšem a v Ježíšovi potkáváme Boha.“341 Diakonie (jako charitas a jako 

agapé) však hranice církve přesahuje,342 neboť „niterná povaha církve se vyjadřuje 

v trojím úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma), slavení svátostí (leitúrgia), služba 

lásky – caritas (diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a které 

od sebe nelze oddělovat… Církev je Boží rodinou ve světe. V této rodině nesmí být 

nikdo, kdo by trpěl kvůli nedostatku toho, co je pro život nezbytné.“343 Je třeba si 

uvědomit, že láska není pouhý cit, nýbrž POSTOJ.  

                                                 
336 Deus caritas est, in: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html, odst. 6. 
337 Tamtéž. 
338 Tamtéž, odst. 15. 
339 Tamtéž. 
340 Mt 25,40. 
341 Deus caritas est, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html, odst. 15. 
342 Upozorňuje na to i podobenství o milosrdném Samaritánovi (viz Lk 10,31). 
343 Deus caritas est, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html,odst. 25. 
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Ve středu celého lidského života stojí láska. S ohniskovým postavením lásky 

křesťanská víra získala hloubku a šířku. Jak v lidském životě plnit prakticky přikázání 

milovat bližního? Jak prakticky (ve světle každodennosti) odpovídat na Boží lásku, 

která je darem, na který má člověk svým životem odpovídat? Pouze teologie Kristova 

kříže a pochopení jeho hlubokého smyslu nás může dovést až k pochopení 

a porozumění poslání křesťanského života dnes. Dimenze Kristova kříže jsou tři: osobní 

(zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě344), společenská (neste břemena 

jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův345) a transcendentní (vezměte mé jho – 

za spásu světa – a učte se od mě, neboť jsem pokorný a tichého srdce346). 

Podstata církve spočívá v trojím úkolu: hlásání Božího slova, slavení svátostí 

a službě lásky. Tyto úkoly se navzájem podmiňují a nedají se od sebe oddělovat. Láska 

však jde ještě dál, překračuje zaběhnuté hranice církve – znovu zmiňované podobenství 

o milosrdném Samaritánovi zůstává měřítkem, přikazujícím univerzalitu lásky, která se 

sklání nad potřebného, jehož náhodou potká,347 ať je to kdokoliv348 a kdekoliv. 

Pro Ježíše bylo nejpřiměřenějším výkladovým klíčem k pochopení Dekalogu 

dvojpřikázání lásky. Ve skutečnosti jde o trojpřikázání. Jde o to, že Ježíšova 

připomínka, že máme milovat své bližní jako sebe samy, není odkazem k egoismu, 

nýbrž k hluboké, pravé sebelásce, která je ohniskem našeho mravního rozhodování, 

prostředím autentického duchovního života. V tomto trojpřikázání dochází k propojení 

trojrozměrného vztahu. Jen lidé, kteří sami k sobě chovají pravou sebelásku, jsou 

schopni milovat své bližní,349 protože obojí je u nich neseno a podněcováno láskou 

k Bohu. Vždyť podíl na Bohu vede ke vztahům s druhými lidmi. Vlastní mravní 

i duchovní život máme postavit na tomto základě. V tomto trojpřikázání je naplněn 

veškerý zákon i proroci.350 Každý, kdo miluje, zrodil se z Boha a zná Boha, protože Bůh 

                                                 
344 Mk 8,34; Mt 10,38; Lk 9,23. 
345 Gal 6,2-5; 1 Jan 3,16. 
346 Mt 11,29. 
347 Srvn. Lk 10,31. 
348 Srvn. Katolická církev. Benedikt, papež XVI. Deus caritas est : encyklika nejvyššího pontifika 
Benedikta XVI. [biskupům, kněžím, jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům 
o křesťanské lásce]. Praha: Paulínky, 2006, čl. 20 – 25. 
349 Srvn. 1 Kor 13,1-13 (pravá láska nikdy neumírá, nepodléhá měnícím se citům či náladám). 
350 Srvn. TROJAN, Jakub. S. Dekalog v dnešní diskusi o etice. Křesťanská revue, 2001, roč.  LXVIII, 
č. 3, s. 65. 
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je láska.351 Hleďte, jak velkou lásku nám Otec daroval: jsme Božími dětmi.352 Kdo 

zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.353  

Papež Jan Pavel II. oslovil ve svém poselství k XIX. Světovému dni mládeže 

ze dne 22. února 2004 mladé věřící slovy: „Vaši současníci od Vás očekávají, že se 

stanete svědky toho, s nímž jste se setkali a který vám dal život. V každodenním životě se 

staňte neohroženými svědky lásky, která je silnější než smrt. Je na vás, abyste přijali 

tuto výzvu! Dejte své schopnosti a svůj mladistvý zápal do služby hlásání radostné 

zvěsti. Buďte nadšenými přáteli Ježíše, kteří ukazují Pána všem, kdo ho touží vidět, 

a především těm, kdo jsou mu nejvíce vzdáleni.“354 „Úcta a láska se má rozprostřít 

i na ty, kteří jinak smýšlí nebo konají než my v sociální, politické nebo náboženské 

oblasti. A čím důkladněji pochopíme v duchu lidskosti a lásky i jejich způsob smýšlení, 

tím snadněji budeme moci s nimi navázat dialog.“355  

6.1 Poznámka k ekumenismu z hlediska povolání ke svatosti 
v intencích Lumen gentium 

Druhý vatikánský koncil vyzval křesťanské církve, aby na koncil vyslaly 

pozorovatele, na což přistoupily protestantské i pravoslavné církve (i když ruská 

pravoslavná církev ze strachu před sovětskou komunistickou vládou přijala pozvání až 

po ujištění o nepolitické podstatě koncilu). 

Skutečný ekumenismus začíná žitím slova SVATOST. Priorita svatosti může být 

pochopena katolíky i nekatolíky (nejde pouze o žití v tradici, i když i to je podstatná 

část víry) jako společný jmenovatel křesťanů k uskutečňování ut unum sint.356 Toto 

„unum sint“ věnčí dar Ježíšovy slávy357 a Ježíšovy lásky.358 Na ekumenických setkáních 

různé úrovně se vede dialog o různých církevních tradicích, o mezicírkevních historicky 

podmíněných vztazích v průřezu dějin, avšak je třeba si především společně 

uvědomovat, co obnáší a znamená být křesťanem v dnešní době. Křesťané dnešní doby 

                                                 
351 1 Jan 4,7-8. 
352 1 Jan 3,1-2. 
353 1 Jan 3,23-24. 
354 Srvn. Jan Pavel, papež II. Poselství Svatého otce Jana Pavla II. k XIX. Světovému dni mládeže 
na květnou neděli 4. dubna 2004. Praha: Česká biskupská konference, 2004, č. 89, s. 6.  
355 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Pastorální konstituce o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, ZVON, 1995. ISBN 80-7113-089-
3, čl. 28. 
356 Jan 17,21. 
357 Srvn. Jan 17,22. 
358 Jan 17,26. 
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by si měli klást otázky, co znamená být Ježíšovým učedníkem v tom nejobecnějším 

slova smyslu? 

„Pod ekumenickým hnutím se rozumí díla a události, které podle rozličných 

potřeb církve a časových okolností a zaměřují se na jednotu křesťanů. Mezi ně patří 

na prvním místě veškeré úsilí o odstranění slov, náhledů a skutků, které podle 

spravedlnosti a pravdy neodpovídají postavení rozdělených bratří, a proto maří 

vzájemné styky s nimi. Dále sem patří dialog mezi patřičně připravenými odborníky 

na schůzích uspořádaných v náboženském duchu mezi křesťany rozličných církví 

a společenství. Při tomto dialogu každý důkladně vyloží své učení a jasně dodá jeho 

charakteristické rysy a tak všichni získají pravdivější poznání a nestrannější hodnocení 

učení a života obou společenství. Potom tato společenství dosahují i užší spolupráce 

v jakékoliv činnosti pro společné dobro, které vyžaduje každé křesťanské svědomí. 

Pokud je to možné, scházejí se také ke společné modlitbě. Nakonec všichni zkoumají 

svoji věrnost vůli Kristově, co se týká církve, a odhodlání se vydat na dílo obnovy 

a reformy.“359  

                                                 
359 Unitatis redintegratio je dekret Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu ze dne 21. listopadu 
1964. 
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ZÁVĚR 

„Obléci nového člověka, který je stvořen podle Boha v pravdivé spravedlnosti a svatosti.“ 
(Ef 4, 24) 

Pátá kapitola věroučné konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium 

se věnuje všeobecnému povolání lidí ke svatosti v církvi. Cílem této práce nebylo 

kriticky hodnotit obsahovou stránku dané části konstituce, jako spíše se podívat na její 

obsah z hlediska praktické aplikovatelnosti poselství křesťanům žijícím na počátku 

jednadvacátého století. 

Obrací se na všechny lidi dobré vůle, neboť každý křesťan musí být pro tento 

svět po vzoru Ježíše Krista svědkem zmrtvýchvstání a života Pána Ježíše a znamením 

živého Boha. Povolání ke svatosti vždy mělo a má platnost celospolečenskou 

a časoprostorovou. Všichni jsou povoláni k účasti na díle spásy a k následování Krista. 

Tím prvním, nejzákladnějším a nejdůležitějším povoláním, kterým Bůh volá každého 

z nás, je povolání ke svatosti. Nejde pouze o jednoduchou výzvu k etickému jednání, 

podle níž by se choval každý člověk. Jde o to, že všichni, kteří byli pokřtěni, tj. ti, kteří 

se zrodili z Ducha a kráčí v pravdě, by měli žít podle evangelia jako Boží děti.  

Všichni pokřtění jsou povoláni usilovat, „aby síla evangelia zazářila 

v každodenním životě, rodinném i společenském.“360 Síla evangelia se nemá projevit 

a její uživotnění není žádáno jen od kněží či od zasvěcených osob, ale je nezbytná 

pro laiky při evangelizaci jakéhokoli prostředí a časných struktur společnosti, v nichž se 

odehrává jejich každodenní život.  

V těchto světských oblastech má jejich svědectví velký význam, počínaje 

prostředím manželského a rodinného života. „Rodino, buď tím, čím jsi!“361 Podstata 

a úkol rodiny jsou určovány láskou. Všechny úkoly rodiny jsou výrazem a konkrétním 

uskutečňováním jejího základního poslání. V apoštolském listu Familiaris consortio362 

jsou vytyčeny čtyři obecné úkoly rodiny vycházející z lásky a stálého ohledu na ni: 

vytvoření společenství osob, služba životu, účast na rozvoji společnosti a účast 

na životě a poslání Církve. 

                                                 
360 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 35. 
361 Jan Pavel, papež II. Výzva apoštolského listu Familiaris consortio. Apoštolská exhortace Familiaris 
consortio (1981). Praha: ZVON, 1996. 
362 Tamtéž. 
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Svatosti nedosáhneme pouhým osvojením si určitých vzorců chování obecně 

nazývaných ctnosti. Být svatý znamená stát se novým stvořením díky tomu, že v nás 

žije Ježíš: on je tou mocí, jež křesťany vede. Podstatné je osobně chtít a usilovat 

o rozvinutí a uskutečnění nabízeného daru Ducha být svatým. 

Kardinál Ratzinger ve svých odpovědích na otázky Marka Politiho z italského 

listu La Republica Společnost, kde je Bůh absolutně nepřítomný, se sama zahubí mimo 

jiné říká: „Přešli jsme od křesťanské kultury ke kultuře agresivního sekularismu se silně 

nesnášenlivými rysy. Přesto víra není mrtvá, i když se kostely vyprazdňují... Jsem si jist, 

že i v kontextu multikulturní společnosti a uprostřed velkých protikladů zůstává 

křesťanská víra důležitým faktorem...“363 Základním povoláním člověka je to, co Druhý 

vatikánský koncil nazývá univerzálním povoláním ke svatosti. Jsme povoláni žít jako 

bratři a sestry Ježíše, jednat jako synové a dcery Otce. Branou k realizaci tohoto 

povolání je jednak křest a rovněž život z víry a milosti, kterou křesťané dostávají 

prostřednictvím svátostí. Úkolem všech pokřtěných v Kristu je plnit věrně své osobní 

poslání ve službě evangeliu. 

Křesťan, který staví své základy na jistotě, že zlo nepřevládne, pěstuje naději, 

která ho podrží v prosazování spravedlnosti a míru. Přes osobní hříchy, které 

poznamenávají lidské jednání, vtiskuje naděje stále obnovující elán k úsilí 

o spravedlnost a mír, společně s pevnou důvěrou v možnost budovat lepší svět. 

Nesmíme zapomínat, že vykoupený člověk má v sobě dostatek síly, aby odporoval zlu. 

Člověk, stvořený k obrazu Božímu a vykoupený Kristem, který „se jistým způsobem 

spojil s každým člověkem“364 může aktivně spolupracovat na vítězství dobra. Křesťané, 

zvláště věřící laici, „však nemají tuto naději skrývat v hloubi duše, nýbrž projevovat ji 

také ve strukturách světského života trvalou konverzí“.365 Každý člověk by si měl 

uspořádat hodnoty života na pevném základě, kterým je Kristus, a díky tomu plněji žít 

osobní povolání. Měl by rozvinout vlastní osobnost se všemi jejími dary a dispozicemi. 

„Důstojnost laiků se plně ukáže tehdy, když uvážíme první a základní povolání, 

kterým se Otec obrací v Ježíši Kristu skrze Ducha svatého na každého z nich: povolání 

ke svatosti, to je k dokonalosti lásky. Světec je nejdokonalejším svědectvím důstojnosti, 

která byla propůjčena Kristovu učedníku. 

                                                 
363 Kardinál Ratzinger ve svých odpovědích na otázky Marka Politiho z italského listu La Republica. 
Světlo : Týdeník Matice cyrilometodějské, 19. prosince 2004, roč. XII., č. 51, s. 4. 
364 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Pastorální konstituce o církvi v dnešním 
světě Gaudium et spes. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, ZVON, 1995, č. 22. 
365 Srvn. Jan Pavel, papež II. Poselství Svatého otce Jana Pavla II. k Světovému dni míru 1. ledna 2005. 
Praha: Česká biskupská konference, 2004, č. 96, s. 9. 
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O všeobecném povolání ke svatosti se jasně vyslovil Druhý vatikánský koncil. 

Dokonce lze tvrdit, že koncil, zaměřený na obnovu křesťanského života v duchu 

evangelia, to stanovil jako hlavní orientaci pro všechny syny a dcery církve.“366 

„Příkaz doby dnes víc než kdy jindy směřuje k tomu, aby všichni křesťané 

nastoupili cestu obnovy v duchu evangelia, aby velkodušně přijali výzvu apoštola, aby 

byli svatí v celém způsobu života.“367 

 

Cílem této práce nebyl rozbor vztahu povolání a svatosti, resp. povolání 

ke svatosti v Pavlově teologii (viz Řím 8, 28-30), nýbrž projekt všeobecného povolání 

křesťanů usilovat o svatost, který byl nově představen na Druhém vatikánském koncilu. 

To znamenalo nové nasměrování misijního a evangelizačního úsilí církve do třetího 

tisíciletí. Změna spočívá v hlubším uvědomění si Boží lásky k lidem. 

Povolání člověka ke svatosti je dar Boha člověku.368 Je to individuální nabídka 

od Boha, je to pozvání, na které má každý člověk svým vlastním životem v každém 

přítomném okamžiku odpovídat. Neexistuje recept, jak se stát svatými, neboť z pohledu 

Boha člověk už svatý je – a přesto ještě svatý (z pohledu nás, lidí) není. Svatost není ani 

korunovace na konci dobře prožitého života, ani odměna až jednou na věčnosti, ale 

každý přítomný okamžik, v němž člověk v duchu evangelia odpovídá Bohu na jeho dar 

lásky svou láskou. 

                                                 
366 Jan Pavel, papež II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání 
laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, 16. 
367 1 Petr 1,15. Srvn. Jan Pavel, papež II. Christifideles laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. 
Opovolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 2. vyd. Praha: ZVON, 1996, 16. 
368 Jak 1, 16-17. 
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Příloha 3 - Lumen gentium 

Stručný přehled jednotlivých kapitol 
 

1. článek představuje obecný úvod konstituce.  
2. článek: Otcův plán spásy: člověk byl povznesen k účasti na božském životě. 

„Bůh neopustil člověka ani po pádu Adamově, ale poskytoval jim neustále pomocné 
prostředky ke spáse se zřetelem na Krista, Vykupitele.“369  

3. Syn poslaný na svět: „Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské 
království na zemi, zjevil nám jeho tajemství a svou poslušností uskutečnil vykoupení.“  

4. Duch posvěcuje církev: „Duch svatý přebývá v církvi i v srdci věřících jako 
v chrámě, modlí se v nich a vydává svědectví o jejich přijetí za děti.“370 

5. Boží království: Církev byla založena Pánem Ježíšem, když začal hlásat 
radostnou zvěst, totiž příchod Božího království. Ježíš po své smrti a svém 
zmrtvýchvstání vylil na své učedníky Ducha slíbeného Otcem... Církev „je zárodek 
a počátek tohoto království.“ 

6. Různé obrazy církve: se věnuje představení různých obrazů církve: 
- církev jako ovčinec, stádo, kde Bůh sám je pastýřem; 
- církev jako obdělávaná půda, Boží pole; 
- církev jako Boží stavba (kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kvádrem 

nárožním371 – také svatý chrám. 
7. Církev – Kristovo tajemné tělo: „Jako všechny údy lidského těla, třebaže jich 

je mnoho, vytvářejí jedno tělo, tak i věřící v Kristu. Také při budování Kristova těla se 
uplatňuje různost údů a úkolů. Jeden a týž Duch rozděluje k užitku církve své různé dary 
podle svého bohatství a podle potřeby služeb v církvi.“ Hlavou tohoto těla je Kristus, 
který je obrazem neviditelného Boha. On je hlava těla, to je církve.  

Církev se obnovuje Duchem, který v ní neustále vane a působí. Duch, „který je 
jeden a týž v hlavě i v údech, a tak oživuje, sjednocuje a uvádí v pohyb celé tělo.“ 

Kristus miluje svoji církev jako svoji nevěstu. 
8. Církev viditelná i duchovní: „Jako Kristus vykonal dílo vykoupení v chudobě 

a v pronásledování, tak je i církev povolána vydat se toutéž cestou, aby lidem 
zprostředkovala plody spásy a vzal na sebe přirozenost služebníka.“ 

„V církvi jsou i hříšníci; je zároveň svatá i stále potřebuje očisťování a jde 
trvale cestou pokání a obnovy.“ 

 
2. kapitola: Boží lid 
9. „V každé době a v každém národě je Bohu milý každý, kdo se ho bojí a jedná 

správně. Bůh si však 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. Proto si vyvolil izraelský národ za svůj lid, uzavřel s ním smlouvu 
a postupně jej poučoval tím, že mu během dějin zjevoval sám sebe a svůj záměr 
a posvěcoval jej pro sebe. Toto všechno však byla pouze příprava a předobraz nové 
a dokonalé úmluvy, která měla být uzavřena v Kristu... Tuto novou smlouvu uzavřel 
Kristus, totiž novou úmluvu ve své krvi, a povolal ze Židů i z pohanů lid, který by ne 
podle těla, nýbrž v Duchu vytvořil jednotu a byl novým Božím lidem. Neboť ti, kteří věří 
v Krista, kdo se znovu narodili slovem živého Boha, ne z pomíjejícího, ale 

                                                 
369 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 2. 
370 Tamtéž, čl. 4. 
371 Srvn. Mt 21,42. 
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z nepomíjejícího semene, ne z těla, ale z vody a Ducha svatého, ti nakonec vytvářejí 
vyvolený rod, královské kněžstvo, národ svatý, lid Bohu patřící jako vlastnictví.“ 

„Tento mesiášský lid má za hlavu Krista...“ 
„Tomuto lidu přináleží důstojnost a svoboda Božích dětí, v jejichž srdci přebývá 

Duch svatý jako v chrámě.“ 
„Jeho zákonem je nové přikázání – milovat tak, jak nás miloval Kristus.“ 
„A jeho cílem je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má 

dále šířit, dokud je také nedokoná on sám na konci času, kdy se ukáže Kristus, náš 
život.“ 

10. Všeobecné kněžství: „Všeobecné kněžství věřících a kněžství služebné čili 
hierarchické se sice od sebe liší podstatně, a ne pouze stupněm, přesto však jsou 
ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé – každé svým vlastním způsobem – má účast 
na jediném kněžství Kristově.“ 

11. Uplatňování všeobecného kněžství ve svátostech: „Posvátný a organický ráz 
společenství se aktivně projevuje svátostmi a ctnostmi.“ – křest, biřmování, účast 
na eucharistické oběti – „která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“, 
svátost pokání, pomazání nemocných, svátost manželství, svátost duchovní. 

„Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak 
velikými prostředky spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, 
jako je dokonalý sám Otec.“ 

12. Smysl pro víru a charismata v Božím lidu: „Duch... rozdává mezi věřící 
každého stavu také zvláštní milosti, kterými je činí schopnými a pohotovými přijímat 
různé práce užitečné pro obnovu a další rozvoj církve.“ – každý má jiné charisma 

13. Všeobecnost Božího lidu: „Všichni lidé jsou voláni do nového Božího lidu.“ 
„Tento celosvětový ráz, jímž se vyznačuje Boží lid, je dar samého Pána; dík 

jemu katolická církev účinně a trvale směřuje k tomu, aby celé lidstvo se všemi jeho 
hodnotami přivedla ke spojení s jeho hlavou, Kristem, v jednotě jeho Ducha.“ 

„Členové Božího lidu jsou vyzýváni ke vzájemnému sdílení hodnot a také 
o jednotlivých církvích platí apoštolova slova: Navzájem si pomáhejte podle míry 
Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti.372“ 
 „K této katolické jednotě Božího lidu, která je předznamenáním a hybnou silou 
všeobecného míru, jsou povoláni všichni lidé. Různým způsobem k ní patří anebo jsou 
k ní zaměřeni jak věřící katolíci, tak ostatní věřící v Krista, tak konečně všichni lidé 
bez výjimky, kteří jsou Boží milostí povoláni ke spáse.“ 

14. Katoličtí věřící: „Posvátný sněm věnuje pozornost na prvním místě 
katolickým věřícím. Na základě Písma svatého a tradice učí, že tato putující církev je 
nutná ke spáse.“ 

15. Vztahy církve ke křesťanům nekatolíkům: „Církev ví, že je z mnoha důvodů 
spojena s těmi, kteří jsou pokřtěni a nazývají se křesťany, avšak nevyznávají celou víru 
nebo nezachovávají jednotu společenství pod vedením Petrova nástupce.“ 

16. Nekřesťané: „I lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby 
zaměřeni k Božímu lidu.“ – patří sem v prvé řadě Židé. 

„Církev stále horlivěji podporuje misijní činnost k slávě Boží a ke spáse těchto 
lidí. Má přitom na paměti příkaz Pána, jenž řekl: Hlásejte evangelium všemu 
tvorstvu.“373 

17. Misijní ráz církve: „Jako byl Syn poslán od Otce, tak i on poslal apoštoly, 
když jim řekl: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce 

                                                 
372 1 Petr 4,10. 
373 Mk 16,15. 
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i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa.“374 

„A tak církev zároveň prosí i pracuje, aby se celý svět ve své plnosti přetvořil 
v Boží lid, Kristovo tělo, chrám Ducha svatého, a aby Stvořiteli vesmíru a Otci byla 
v Kristu, který je hlava všech, vzdávána všechna čest a sláva.“ 

 
3. kapitola: Hierarchické zřízení církve, zvláště episkopát 
18. „K vedení a neustálému vzrůstu Božího lidu ustanovil Kristus ve své církvi 

různé služby, které jsou určeny pro dobro celého těla. Služebníci, kteří jsou vybaveni 
posvátnou mocí, slouží totiž svým bratřím, aby se všichni, kteří patří do Božího lidu 
a tím mají pravou křesťanskou důstojnost, snažili svobodně a spořádaně o stejný cíl, 
a tak dosáhli spásy.“ 

19. Ustanovení dvanácti apoštolů: „Ježíš ... povolal k sobě ty, které on sám chtěl, 
a určil z nich dvanáct, aby byli s ním a aby je poslal hlásat Boží království.“ 

- svorníkem celé stavby zvané církev je sám Ježíš Kristus. 
20. Biskupové, nástupci apoštolů: „Božské poslání, které svěřil Kristu 

apoštolům, bude trvat až do konce světa (srvn. Mt 28,20), neboť evangelium, které mají 
předávat, je pro církev ve všech dobách zdrojem veškerého života. Proto se apoštolové 
v této hierarchicky uspořádané společnosti postarali o ustanovení svých nástupců.“ 

„Biskupové na sebe vzali službu společenství spolu se svými pomocníky, kněžími 
a jáhny. Na místě Božím jsou v čele stáda, jehož jsou pastýři, a to jako učitelé nauky, 
jako kněží posvátné bohoslužby a jako služebníci ve správě.“ 

„Jako trvá úřad, který svěřil Pán zvlášť Petrovi, prvnímu z apoštolů, a který má 
přecházet na jeho nástupce, tak trvá i úřad apoštolů pověřený pasením církve, který má 
stále vykonávat posvátný biskupství stav.“ 

21. Biskupství jako svátost: Jejich otcovská funkce – „Tito pastýři, vybraní 
k pasení Pánova stádce, jsou Kristovi služebníci a správci Božích tajemství. Jim bylo 
svěřeno svědectví pro radostnou zvěst o Boží milosti a službu Ducha a spravedlnosti 
ve slávě.“ 

„Aby apoštolové mohli plnit tak veliké úkoly, obdařil je Kristus zvláštním vylitím 
Ducha svatého, který na ně sestoupil.“ 

22. Biskupský sbor a jeho hlava: „O všeobecném církevním sněmu se dá mluvit 
jen tehdy, je-li Petrovým nástupcem jako takový potvrzen nebo alespoň přijat. Je 
výsadou římského biskupa tyto sněmy svolávat, předsedat jim a potvrzovat je.“ 

23. Vztahy biskupů uvnitř sboru: „Sborová jednota se projevuje také 
ve vzájemných vztazích jednotlivých biskupů k místním církvím a k všeobecné církvi. 
Římský biskup jako Petrův nástupce je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů 
i celého množství věřících.“ 

„Řízením Boží prozřetelnosti se stalo, že různé církve, založené na různých 
místech od apoštolů a jejich nástupců, se během času sdružily v řadu celků organicky 
spojených, které při zachování jednoty víry a jediného božského zřízení všeobecné 
církve mají vlastní kázeň, vlastní liturgické zvyky a teologické i duchovní dědictví. 
Některé z nich, zvláště starobylé patriarchální církve, jako matky víry zrodily jiné církve 
jako své dcery a až do dnešních dob jsou s nimi spojeny těsnějším poutem lásky 
ve svátostném životě a ve vzájemné úctě k právům i povinnostem... Tato rozmanitost 
místních církví, proniknutá duchem jednoty, jenom jasněji dokazuje katolicitu 
nerozdělené církve. Podobně dnes biskupské konference mohou poskytovat 

                                                 
374 Mt 28,19-20. 
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mnohostrannou a plodnou pomoc, aby sborové smýšlení nacházelo výraz v konkrétní 
realizaci.“ 

24. Služba biskupů. 
25. Učitelský úřad biskupů: „Mezi hlavní úkoly biskupů zaujímá přední místo 

hlásání evangelia... Biskupové jsou totiž zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové 
učedníky; jsou také autentičtí, tj. Kristovou autoritou obdaření učitelé.“ 

„Jednotliví biskupové nemají výsadu neomylnosti. Přesto však hlásají neomylně 
Kristovu nauku, když – třeba i rozptýlení po světě, ale spojení svazkem společenství 
mezi sebou a s Petrovým nástupcem – autenticky učí ve věcech víry a mravů a shodnout 
se na jedné nauce jako definitivně závazné.“ 

„Když buď římský biskup anebo biskupský sbor spolu s ním definuje nějakou 
větu, vyhlašují ji ve shodě se zjevením, kterého jsou všichni povinni se držet a řídit se 
jím.“ 

26. Kněžský úřad biskupů: „Biskup je obdařen plností svátosti kněžství, a proto 
je správcem milosti nejvyššího kněžství.“ 

27. Pastýřský úřad biskupů: „Biskupové řídí svěřené místní církve jako zástupci 
a vyslanci Kristovi.“ 

28. Kněží a jejich vztahy ke Kristu, k biskupům, k ostatním kněžím 
a ke křesťanskému lidu: „Kněží, pečliví spolupracovníci biskupského stavu, jeho 
pomocníci a nástroj, povolaní sloužit Božímu lidu, tvoří se svým biskupem jediný 
kněžský sbor určený pro různé úkoly.“ 

„Lidstvo dnes stále více směřuje k jednotě politické, hospodářské a společenské, 
a proto je obzvláště třeba, aby kněží společnou péčí a prací, pod vedením biskupů 
a nejvyššího velekněze, vymýtili jakoukoli roztříštěnost, aby tak bylo celé lidstvo 
přivedeno k jednotě Boží rodiny.“ 

Povolání ke kněžství – apoštolská exhortace Jana Pavla II. Pastores dabo 
vobis375: „Služebné kněžství znamená sloužit Kristu v církvi, sloužit jejímu tajemství, 
společenství a misijnímu poslání.“376 Dalším povoláním, na které papež položil důraz, 
je povolání k zasvěcenému životu, a to jak ve službě apoštolské, tak kontemplativní. 
V této souvislosti je třeba citovat apoštolskou exhortaci Jana Pavla II. Vita consacrata: 
„V církevní tradici jsou řeholní sliby pokládány za zvláštní a plodné prohloubení křtu 
a stávají se tak niterním spojením s Kristem, jež se naplňuje se závazkem života podle 
evangelijních rad.“377

 

29. Jáhnové: „Na nižším stupni hierarchie stojí jáhnové, na něž jsou vkládány 
ruce nikoli ke kněžství, nýbrž ke službě.“... „Tato funkce je nadmíru potřebná pro život 
církve... Se souhlasem římského biskupa se může jáhenství udělit mužům zralejšího 
věku, a to i žijícím v manželství, a také schopným mladým mužům, pro které však musí 
zůstat v platnosti zákon celibátu.“ 
 

4. kapitola: Laici 
30. Úvod: „Posvátný sněm nyní, když pojednal o hierarchických úřadech, rád 

věnuje pozornost stavu věřících křesťanů, kteří se nazývají laiky. Ačkoli všechno, co 
bylo řečeno o Božím lidu, se vztahuje stejně na laiky, řeholníky i kleriky, přece jen laiků 
– mužů i žen – vzhledem k jejich postavení a poslání se týkají zvláštním způsobem 

                                                 
 
376 Jan Pavel, papež II. Pastores dabo vobis : Posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. O výchově 
kněží v současných podmínkách z 25. března 1992. Praha: ZVON, 1993. 
377 Katolická církev. Jan Pavel, papež II. Vita consecrata : posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla 
II. O zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě z 25. března 1996. Praha: ZVON, 1996. 
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některé, věci, jejichž základní rysy je třeba důkladněji objasnit se zřetelem na zvláštní 
okolnosti naší doby.“ 

31. Obsah pojmu laik: „Slovem laik se označují všichni věřící křesťané mimo 
členy stavu duchovenského a stavu řeholního,... tedy věřící křesťané, kteří – když byli 
křtem přivtěleni ke Kristu a učiněni Božím lidem, a tak se stali svým způsobem 
účastnými Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského – vykonávají svým 
podílem poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve světě.“ 

„Vlastní a zvláštní vlastnost laiků je jejich světský ráz.“ 
„Z vlastního povolání laiků vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se 

zabývají časnými věcmi a upravují je podle Boha. Žijí ve světě, to znamená ve všech 
světských povoláních a činnostech a v běžných podmínkách rodinného a společenského 
života, z nichž je jejich existence takřka utkána. Tam je volá Bůh k tomu, aby plnili sobě 
vlastní úkoly v duchu evangelia a jako kvas přispívali k posvěcení světa jaksi z nitra, 
a tak především příkladem vlastního života, vírou, nadějí a láskou hlásali Krista 
druhým lidem. Jim tedy zvlášť připadá úloha tak prozařovat a pořádat všechny časné 
záležitosti, s nimiž jsou v těsném styku, aby se vždycky dály a rozvíjely podle Krista 
a sloužily ke chvále Stvořitele a Vykupitele.“ 

32. Důstojnost laiků v Božím lidu: „I když v církvi nejdou všichni toutéž cestou, 
přece jsou všichni povoláni ke svatosti a dostali Božím ospravedlněním stejnou víru.“ 

„Mezi všemi je opravdová rovnost v důstojnosti a v činnosti společné všem 
věřícím při budování Kristova těla... A tak v rozmanitosti vydávají všichni svědectví 
o podivuhodné jednotě v Kristově těle: neboť právě rozdílnost milostí, služeb a prací 
sjednocuje Boží děti.“ 

33. Apoštolský život laiků: „Apoštolát laiků je účast na vlastním spásném 
poslání církve. Křtem a biřmováním sám Pán pověřuje všechny k tomuto apoštolátu. 
Svátostmi pak, zvláště svatou eucharistií, se dává a živí láska k Bohu a k lidem, která je 
duší veškerého apoštolátu.“ 

„Laici jsou povoláni zvláště k tomu, aby učinili církev přítomnou a činnou 
na těch místech a za těch okolností, kde se může stát solí a kvasem země jenom jejich 
prostřednictvím.“ 

„Všem laikům přísluší čestná povinnost přičiňovat se, aby božský plán spásy 
stále více pronikal ke všem lidem všech dob a všude na zemi.“ 

34. Účast laiků na všeobecném kněžství: „Všechny jejich skutky, modlitby 
a apoštolská činnost, manželský a rodinný život, každodenní práce, odpočinek duševní 
i tělesný, jsou-li konány v Duchu, ba i těžkosti života, jsou-li snášeny trpělivě, stávají se 
duchovními oběťmi Bohu milými skrze Ježíše Krista.“ 

35. Účast laiků na Kristově učitelském úřadu: „Pro tento úkol je velmi cenný 
životní stav, který je posvěcen zvláštní svátostí, totiž manželský a rodinný život. Tam se 
koná praktický nácvik zvláštního laického apoštolátu a tam je i jeho znamenitá škola, 
když křesťanské náboženství prostupuje všechny projevy života a den ze dne je více 
přetvořuje.“ 

„Křesťanská rodina hlásá mocným hlasem jednak nynější ctnosti Božího 
království, jednak naději na blažený život. Tak svým příkladem a svědectvím usvědčuje 
svět z hříchu a poskytuje světlo těm, kteří hledají pravdu.“ 

„Proto laici i tehdy, když se zabývají časnými věcmi, mohou a mají vykonávat 
hodnotnou činnost pro evangelizaci světa.“ 

36. Účast laiků na královské službě: „Věřící mají uznávat vnitřní povahu všeho 
stvořeného, jeho jednotu a zaměření k oslavě Boha. Také světskou činností si mají 
navzájem pomáhat k svatějšímu životu, aby tak svět byl naplněn Kristovým duchem 
a účinněji dosáhl svého cíle ve spravedlnosti, lásce a míru.“ 



 

 - 93 -  

37. Vztah laiků k hierarchii: „Od přátelského vztahu mezi laiky a jejich pastýři 
se může očekávat mnoho dobrého pro církev, nebo%t tímto způsobem se v laicích 
posiluje pocit vlastní odpovědnosti, povzbuzuje se jejich horlivost a usnadňuje se jejich 
spolupráce s pastýři.“ 

38. Závěr: „Každý laik musí být pro svět svědkem zmrtvýchvstání a života Pána 
Ježíše a znamením živého Boha.“ 

 
Kapitola 5: Všeobecné povolání k svatosti v církvi378 
39. Svatost církve: Církev je od počátku svatá, neboť má svatého zakladatele, 

Ježíše Krista, který je její hlavou a která je vedena Duchem svatým. Kristus miloval 
církev jako svoji snoubenku a obětoval se za ni, aby ji posvětil379. V této části se dále 
říká, že „všichni v církvi, až náleží k hierarchii nebo jsou jí vedeni, jsou povoláni 
ke svatosti podle apoštolských slov: Neboť toto je vůle Boží – vaše posvěcení“. 380Tato 
svatost církve se projevuje v každém věřícím zcela jedinečným, originálním způsobem 
– na základě darů Ducha svatého. Všichni věřící, nezávisle na povolání a na stavu, 
v jakém se nacházejí, jsou povoláni k vydávání svědectví světu o svatosti, která plyne 
z Ducha svatého. „Svatost církve se projevuje a má projevovat v plodech milosti, kterým 
dává Duch zrát ve věřících; vyjadřuje se mnohotvárně u jednotlivců, kteří ve svém 
uspořádání života směřují k dokonalé lásce a vzdělávají druhé.“ 

40. Všeobecné povolání ke svatosti: „Ježíš, božský učitel a vzor každé 
dokonalosti, hlásal svým učedníkům, každého stavu svatost života, jejímž průvodcem 
a dovršitelem je on sám: Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“381 

„Všichni křesťané jakéhokoli stavu a zařazení jsou povoláni k plnému 
křesťanskému životu a dokonalé lásce.“ 

41. Různé podoby uskutečňování svatosti: „V různých způsobech života 
a povoláních uskutečňují jedinou svatost všichni lidé, kteří jsou vedeni Božím Duchem, 
jsou poslušní Otcovu hlasu, klanějí se Bohu Otci a v duchu a pravdě a následují Krista 
chudého, pokorného a nesoucího kříž, aby si zasloužili účast na jeho slávě. Každý má 
podle vlastních darů a úkolů bez váhání postupovat cestou živé víry, která vzbuzuje 
naději a je činná láskou.“ 

„Křesťanští manželé a rodiče se mají na své vlastní cestě věrnou láskou po celý 
život navzájem podporovat v milosti a dětem, které s láskou přijmou od Boha, vštěpovat 
křesťanskou nauku a evangelijní ctnosti.“ 

„Ti, kdo jsou tísněni chudobou, slabostí, nemocí a různými nesnázemi, nebo kdo 
jsou pronásledováni pro spravedlnost, ať si jsou vědomi toho, že jsou zvlášť spojeni 
s Kristem trpícím pro spásu světa. Pán je nazývá v evangeliu blahoslavenými a „když 
teď nakrátko sneseme utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který nás pro Kristovy 
zásluhy povolal ke své věčné spáse, sám nás zdokonalí, utvrdí a upevní.“382  

42. Cesta a prostředky svatosti: „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává 
v Bohu a Bůh zůstává v něm.“383  

                                                 
378 Katolická církev. Vatikánský koncil (Druhý : 1962-1965). Věroučná konstituce o církvi Lumen 
gentium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: ZVON, 1995, čl. 39. 
379 Srvn. Ef 5,25-26. 
380 1 Sol 4,3; srvn. Ef 1,4. 
381 Mt 5,48. 
382 1 Petr 5,10. 
383 1 Jan 4,16. 
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„Církev si připomíná též napomenutí apoštola, který vybízí věřící k lásce 
a povzbuzuje je, aby smýšleli tak jako Kristus, který „sám sebe se zřekl, vzal na sebe 
přirozenost služebníka a byl poslušný až k smrti“.384 

„Všichni křesťané jsou povoláni a zavázáni k svatosti a k úsilí o dokonalost 
ve svém stavu. Všichni ať proto dbají na to, aby správně ovládali své sklony, aby jim 
užívání pozemských věcí a přilnutí k majetku proti duchu evangelijní chudoby nebránilo 
postupovat k dokonalé lásce.“ 
 

Kapitola 6: Řeholníci 
43. Evangelijní rady v církvi: „Evangelijní rady čistoty zasvěcené Bohu, 

chudoby a poslušnosti mají poklad ve slovech a příkladu Pána.“ 
„Z hlediska božského a hierarchického zřízení církve není tento stav uprostřed 

mezi stavem duchovním a laickým, ale Bůh povolává z obou těchto skupin některé 
věřící, aby využili zvláštního daru života církve a byli tak, každý svým způsobem, 
prospěšní jejímu spasitelnému poslání. 

44. Podstata a důležitost řeholního stavu: „Sliby, kterými se křesťan zavazuje 
zachovávat tři uvedené evangelijní rady, dává se do výhradního vlastnictví Bohu 
nade všechno milovanému.“ 

„Slib evangelijních rad je viditelné znamení, které může a má účinně vést 
všechny členy církve k tomu, aby plnili bez zdráhání povinnosti křesťanského povolání.“ 

„Boží lid nemá zde na zemi trvalý domov, ale hledá budoucí vlast. Proto řeholní 
stav, který více osvobozuje své členy od pozemských starostí, lépe ukazuje všem věřícím 
nebeské hodnoty přítomné už na tomto světě, lépe vydává svědectví o novém, věčném 
životě, který pro nás získal Kristus vykoupením, a lépe předem ohlašuje budoucí 
zmrtvýchvstání a slávu nebeského království. Tento stav také přesněji následuje 
a v církvi trvale zpřítomňuje ten způsob života, který přijal Boží Syn, když přišel na svět, 
aby uskutečnil Otcovu vůli, a který doporučil učedníkům, kteří ho následovali. Řeholní 
stav též jedinečným způsobem ukazuje nadřazenost Božího království nade všechny 
pozemské hodnoty a jeho nejvyšší požadavky. Mimoto všem lidem ukazuje velkou sílu 
kralujícího Krista a nekonečnou moc Ducha svatého, která podivuhodně působí 
v církvi.“ 

„Stav založený na slibu evangelijních rad nepatří sice k hierarchickému zřízení 
církve, náleží však nepopiratelně k životu a svatosti církve.“ 

45. Autorita církve a řeholní stav: „Církev nejenže povznáší řeholní život 
k hodnosti kanonického stavu svým schválením, ale také ho představuje jako zasvěcený 
Bohu svými liturgickými úkony. Církev totiž – na základě autority, kterou jí svěřil Bůh – 
přijímá sliby těch, kteří je skládají, vyprošuje jim svou veřejnou modlitbou od Boha 
pomoc a milost, doporučuje je Bohu, udílí jim duchovní požehnání a zapojuje jejich 
obětování do eucharistické oběti.“ 

46. Význam řeholního zasvěcení: „I když slib evangelijních rad vyžaduje vzdání 
se nepochybně cenných hodnot, přesto není na překážku rozvoji lidské osobnosti, nýbrž 
svou povahou jí velice prospívá. Rady dobrovolně přijaté podle osobního povolání 
nemálo přispívají k očištění srdce a k duchovní svobodě.“ 

47. Závěr: „Každý, kdo je povolán k slibu evangelijních rad, má pečlivě dbát 
o to, aby zůstal v tom povolání, ke kterému ho povolal Bůh, a více v něm prospíval 
k větší svatosti církve i k větší svatosti.“ 

 

                                                 
384 Flp 2,7-8. 
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7. kapitola: Eschatologický ráz putující církve a její spojení s nebeskou 
církví 

48. Eschatologický ráz křesťanského života: „Už nyní žijeme v poslední době, 
obnova světa je už neodvolatelně stanovena a jakýmsi reálným způsobem se v tomto 
věku předjímá: církev se už na zemi vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže 
nedokonalou.“ 

50. Vztahy církve putující k církvi nebeské: „Když pozorujeme život věrných 
následovníků Krista, dostává se nám nového povzbuzení, abychom hledali budoucí 
vlast. Zároveň poznáváme nejbezpečnější cestu, po které v tomto proměnlivém světě 
budeme moci – přiměřeně stavu a podmínkám každého jednotlivce – dospět 
k dokonalému spojení s Kristem, ke svatosti.“ 

51. „My všichni, kdo jsme Boží děti a tvoříme jednu rodinu v Kristu, 
odpovídáme nejhlubšímu povolání církve a už předem máme podíl na liturgii dovršené 
slávy.“ 

 
8. kapitola: Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista 

a církve 
Osmá kapitola je věnována Panně Marii a jejímu poslání v životě církve. 

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jednak celkovému pohledu tajemství Mariina života 
v kontextu života Ježíše Krista a jednak jejímu zařazení do konceptu katolického 
vyznání. 

52. Maria v tajemství Kristově. 53. Maria a církev. 54. Úmysl koncilu. 55. 
Matka Mesiáše ve Starém Zákoně. 56. Maria při zvěstování. 57. Maria a Ježíšovo 
dětství. 58. Maria a Ježíšova veřejná činnost. 59. Maria po Ježíšově nanebevstoupení. 
60. Maria a jediný prostředník Kristus. 61. Účast při vykoupení. 62. Pokračující 
působení Vykupitelovy matky. 63. Maria vzor církve. 64. Církev – Matka a Panna. 65. 
Církev následuje Mariiny ctnosti. 66. Ráz a podklad mariánské úcty. 67. Pastorační 
pokyny. 68. Maria, znamení naděje. 69. Maria a křesťanská jednota. 
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Příloha 4 - Lumen gentium 

VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K SVATOSTI V CÍRKVI 

KAPITOLA 5 

 

SVATOST CÍRKVE 

39 Církev, jejíž tajemství posvátný sněm předkládá, je podle naší víry nezrušitelně 
svatá. Kristus totiž, Boží syn – který je oslavován zároveň s Otcem i Duchem jako 
„jediný svatý“ (1)((1/Římský misál, Gloria in excelsis. Srov. Lk 1,35; Mk 1,24; 
Lk 4,34; Jan 6,69 (ho hagios tou Theou); Sk 3,14; 4,27 a 30; Žid 7,26; 1 Jan 2,20; 
Zj 3,7.)) – miloval církev jako svou snoubenku a obětoval se za ni, aby ji posvětil (srov. 
Ef 5,25-26). Spojil ji se sebou jako své tělo a vrchovatě ji obdařil darem Ducha svatého 
k Boží slávě. Proto všichni v církvi, ať náleží k hierarchii nebo jsou jí vedeni, jsou 
povoláni ke svatosti podle apoštolských slov: „Neboť toto je vůle Boží: vaše posvěcení“ 
(1 Sol 4,3; srov. Ef 1,4). Tato svatost církve se však stále projevuje a má se projevovat 
v plodech milosti, kterým dává Duch zrát ve věřících; vyjadřuje se mnohotvárně 
u jednotlivců, kteří ve svém uspořádání života směřují k dokonalé lásce a vzdělávají 
druhé. Osobitým způsobem se projevuje v uskutečňování evangelijních rad, které 
pod vlivem Ducha svatého přijali mnozí křesťané buď soukromě, nebo v životním 
způsobu či stavu, který církev schválila, vydává a musí vydávat ve světě krásné 
svědectví a příklad této svatosti. 

  

VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K SVATOSTI 

40 Pán Ježíš, božský učitel a vzor každé dokonalosti, hlásal svým učedníkům, každého 
stavu – všem i každému jednotlivě – svatost života, jejímž průvodcem a dovršitelem je 
on sám: „Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). 
(2)((2/Srov. Origenes, Comm. Rom. 7,7: PG 14, 1122B. Ps.-Macarius, De Oratione 11: 
PG 34, 861AB. Sv. Tomáš, Summa theol. II-II, q. 184, a. 3.)) Všem totiž seslal Ducha 
svatého, aby je v nitru vedl k milování Boha z celého srdce, z celé duše, z celé mysli 
a ze všech sil (srov. Mk 12,30) a ke vzájemné lásce, jako Kristus miloval je (srov. Jan 
13,34; 15,12). Kristovi následovníci, povolaní od Boha ne na základě svých skutků, ale 
z jeho rozhodnutí a milosti, a ospravedlnění v Pánu Ježíši, se stali při křtu víry opravdu 
Božími dětmi a účastníky Boží přirozenosti, a proto skutečně svatými. Mají tedy svým 
životem toto přijaté posvěcení s Boží pomocí uchovávat a zdokonalovat. Apoštol je 
napomíná, aby žili, „jak se sluší na věřící“ (Ef 5,3), a aby jako Boží vyvolení, svatí 
a milovaní projevovali navenek „milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost“ 
(Kol 3,12) a přinášeli plody Ducha k posvěcení (srov. Gal 5,22; Řím 6,22). Protože však 
všichni chybujeme často (srov. Jak 3,2), stále potřebujeme Boží milosrdenství a denně 
se musíme modlit: „Odpusť nám naše viny“ (Mt 6,12). (3)((3/Srov. sv. Augustin, 
Retract. II, 18: PL 32, 637n. Pius XII., enc. Mystici Corporis, 29.6.1943: AAS 35 
(1943), 225.))  

Každému je proto jasné, že všichni křesťané jakéhokoli stavu a zařazení jsou povoláni 
k plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce. (4)((4/Srov. Pius XI., enc. Rerum 
omnium, 26.1.1923: AAS 15 (1923), 50 a 59-60. Týž, enc. Casti connubii, 31.12.1930: 
AAS 22 (1930), 548. Pius XII., apošt. konst. Provida Mater, 2.2.1947: AAS 39 (1947), 
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117. Proslov Annus sacer, 8.12.1950: AAS 43 (1951), 27-28. Proslov Nel darvi, 
1.7.1956: AAS 48 (1956), 574n.)) Křesťanská svatost podporuje i v pozemské 
společnosti lidštější způsob života. O dosažení této dokonalosti ať se věřící snaží všemi 
silami, které dostali podle míry Kristova daru; aby se následováním Krista a snahou se 
mu podobat oddali celým srdcem oslavě Boha a službě bližnímu v úplném podřízení 
Otcově vůli. Svatost Božího lidu tak přinese bohaté plody, jak o tom výmluvně hovoří 
dějiny církve v životě tolika svatých. 

  

RŮZNÉ PODOBY USKUTEČŇOVÁNÍ SVATOSTI 

41 V různých způsobech života a povoláních uskutečňují jedinou svatost všichni lidé, 
kteří jsou vedeni Božím Duchem, jsou poslušni Otcovu hlasu, klanějí se Bohu Otci 
v duchu a pravdě a následují Krista chudého, pokorného a nesoucího kříž, aby si 
zasloužili účast na jeho slávě. Každý však má podle vlastních darů a úkolů bez váhání 
postupovat cestou živé víry, která vzbuzuje naději a je činná láskou. 

Především pastýři Kristova stáda mají konat svou službu svatě a ochotně, pokorně 
a statečně, podle vzoru nejvyššího a věčného kněze, pastýře a biskupa našich duší. 
Takto vykonávaná služba bude i pro ně vynikajícím prostředkem posvěcení. Byli 
vyvoleni k plnosti kněžství a obdařeni svátostnou milostí, aby modlitbou, obětí, 
kázáním a každým způsobem své biskupské péče a služby dokonale vykonávali úřad 
pastýřské lásky, (5) ((5/Srov. sv. Tomáš, Summa theol. II-II, q. 184, a. 5 a 6. De perf. 
vitae spir., c. 18. Origenes, In Is., Hom. 6, 1: PG 13, 239.)) nebáli se položit život za své 
ovce, a když se stali vzorem svého stádce (srov. 1 Petr 5,3), také svým příkladem 
přiváděli církev den co den k větší svatosti. 

Kněží ať jednají podobně jako stav biskupů, neboť jsou jejich duchovní korunou (6) 
((6/Srov. sv. Ignác Muč., Magn. 13, 1: ed. Funk I, 241.)) a podílejí se skrze věčného 
a jediného prostředníka Krista na milosti jejich úřadu. Každodenním konáním svých 
povinností ať rostou v lásce k Bohu a bližnímu, ať udržují svazek kněžského 
společenství, ať oplývají všemi duchovními hodnotami a vydávají přede všemi živé 
svědectví o Bohu. (7) ((7/Srov. sv. Pius X., exhort. Haerent animo, 4.8.1908: AAS 41 
(1908), 560n. CIC, kán. 124. Pius XI., enc. Ad catholici sacerdotti, 20.12.1935: AAS 28 
(1936), 22n.)) Ať v tom horlivě následují ty kněze, kteří často při pokorné a skryté 
službě zanechali v dějinách skvělý vzor svatosti; jejich sláva žije v Boží církvi. Když ze 
svého pověření konají modlitbu a oběť za svou obec i celý Boží lid, mají si 
uvědomovat, co konají, a stávat se způsobilejší k tomu, čím se zabývají. (8) ((8/Srov. 
Pontificale Romanum, De Ordinatione Presbyterorum, úvodní exhortace.)) Apoštolské 
starosti, nebezpečí a svízele jim v tom nemají být překážkou, ale naopak je mají 
povznášet k vyšší svatosti, když z plnosti rozjímání živí a posilují svou činnost k potěše 
celé Boží církve. Všichni kněží – především ti, kteří se ze zvláštního titulu svého 
svěcení nazývají diecézními – si mají být vědomi, jak velkou pomocí pro jejich 
posvěcení je věrné spojení a velkodušná spolupráce s jejich biskupem. 

Na poslání a milosti nejvyššího kněze se podílejí zvláštním způsobem také služebníci 
nižšího řádu, především jáhni, kteří slouží tajemstvím Krista a církve; (9) ((9/Srov. 
sv. Ignác Muč., Trall. 2, 3: ed. Funk I, 244.)) jsou povinni se chránit všech mravních 
chyb, líbit se Bohu a snažit se o všechno dobré před lidmi (srov. 1 Tim 3,8-10.12-13). 
Klerici, povolaní od Pána a vyhrazení pro něho, se připravují pod dozorem pastýřů 
na povinnosti služebníků; jsou povinni přetvářet mysl i srdce pro tak vznešené vyvolení: 
ať jsou vytrvalí v modlitbě, ať hoří láskou, ať mají v mysli to, co je pravdivé, 
spravedlivé a čestné, a ať vykonávají všechno pro Boží slávu a čest. Patří sem také ti 
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laici Bohem vyvolení, kteří jsou povoláni biskupem, aby se úplně věnovali apoštolské 
práci, a pracují s velkým užitkem na poli Páně. (10) ((10/Srov. Pius XII., proslov Sous 
la maternelle protection, 9.12.1957: AAS 50 (1958), 36.))  

Křesťanští manželé a rodiče se mají na své vlastní cestě věrnou láskou po celý život 
navzájem podporoval v milosti a dětem, které s láskou přijmou od Boha, vštěpovat 
křesťanskou nauku a evangelijní ctnosti. Takto dávají všem příklad vytrvalé 
a velkodušné lásky, budují společenství lásky, stávají se svědky a spolupracovníky 
plodnosti matky církve a jsou znamením a účastníky lásky, jíž Kristus miloval svou 
snoubenku a obětoval se za ni. (11) ((11/Srov. Pius XI., enc. Casti connubii, 
31.12.1930: AAS 22 (1930), 548n. Sv. Jan Zlatoústý, In Ephes., Hom. 20, 2: PG 62, 
136n.)) Podobný příklad dávají jiným způsobem osoby ovdovělé a neprovdané, protože 
i ony mohou nemálo přispívat ke svatosti a působnosti církve. Dělníci, kteří často velmi 
těžce pracují, mají touto lidskou prací zdokonalovat sami sebe, pomáhat svým 
spoluobčanům a celou společnost i celé stvoření přivádět k lepšímu stavu. Mají však 
také napodobovat v činné lásce Krista, jehož ruce vykonávaly řemeslnou práci a jenž 
stále s Otcem pracuje na spáse všech. V radostné naději ať nesou břemena jeden 
druhého a svou každodenní prací ať vystupují k vyššímu stupni svatosti, i apoštolské. 

Ti, kdo jsou tísněni chudobou, slabosti, nemocí a různými nesnázemi, nebo kdo jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, ať si jsou vědomi toho, že jsou zvlášť spojeni 
s Kristem trpícím pro spásu světa. Pán je nazývá v evangeliu blahoslavenými, a „když 
teď nakrátko sneseme utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který nás pro Kristovy 
zásluhy povolal ke své věčné spáse, sám nás zdokonalí, utvrdí a upevní“ (1 Petr 5,10). 

Všichni křesťané se tedy den co den budou stále více posvěcovat v podmínkách, 
povinnostech a okolnostech svého života i jejich prostřednictvím, jestliže všechno 
přijímají s vírou z rukou nebeského Otce, spolupracují s Boží vůlí a také ve své časné 
službě projevují všem tu lásku, kterou Bůh miloval svět. 

  

CESTA A PROSTŘEDKY SVATOSTI 

42 „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 
4,16). Bůh však vlil svou lásku do našich srdcí skrze Ducha svatého, kterého nám dal 
(srov. Řím 5,5); proto první a nejpotřebnější dar je láska, kterou milujeme Boha nade 
všechno a bližního pro Boha. Aby však láska v duši jako dobrá setba rostla a vydávala 
plody, má každý věřící rád poslouchat Boží slovo, uskutečňovat vůli Boha s pomocí 
jeho milosti, přijímat často svátosti, zejména eucharistii, zúčastňovat se posvátných 
obřadů a vytrvale se věnovat modlitbě, sebezáporu, účinné bratrské službě a cvičení 
všech ctností. Láska totiž jakožto svazek dokonalosti a naplnění zákona (srov. Kol 3,14; 
Řím 13,10) řídí všechny prostředky posvěcení, je jejich duší a dovádí je k cíli. Proto se 
pravý Kristův učedník vyznačuje láskou k Bohu a bližnímu. 

Ježíš, Boží Syn, nám projevil svou lásku, když za nás obětoval život; proto nikdo nemá 
větší lásku než ten, kdo dá svůj život za něho a za své bratry (srov. 1 Jan 3,16; Jan 
15,13). K tomuto největšímu svědectví lásky přede všemi, zejména před 
pronásledovateli, byli povoláni někteří křesťané už v prvním století a vždy budou 
povoláváni. Mučednictvím se učedník připodobňuje svému Mistru, který dobrovolně 
přijal smrt pro spásu světa, a následuje ho v prolití krve, proto je církev oceňuje jako 
vynikající dar a největší ověření lásky. Ačkoli je to dopřáno jen málokterým, přece 
všichni mají být připraveni vyznat Krista před lidmi a následovat ho cestou kříže 
v pronásledováních, která církvi nikdy nechybějí: Svatost církve podporují zvláštním 
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způsobem i četné rady, jejichž zachovávání Pán předkládá svým učedníkům 
v evangeliu. (13)((13/O radách srov. Origenes, Comm. Rom. X, 14: PG 14, 1275B. Sv.  
Augustin, De S. Virginitate 15, 15: PL 40, 403. Sv. Tomáš, Summa theol. I-II, q. 100, a. 
2C (na konci); II-II, q. 44, a. 4, ad 3.)) Mezi nimi vyniká drahocenný dar Boží milosti, 
který Otec dává některým (srov. Mt 19,11; Kor 7,7), aby se v panenství nebo celibátu 
mohli snáze, s nerozděleným srdcem (srov. 1 Kor 7,32-34) oddat pouze Bohu. 
(14)((14/O vznešenosti panenství srov. Terulián, Exhort. cast. 10: PL 2, 925C. Sv. 
Cyprián, Hab. virg. 3 a 22: PL 4? 443B a 461An. Sv. Atanáš (?), De virg.: PG 28, 252n. 
Sv. Jan Zlatoústý, De virg.: PG 48, 533n.)) Tato dokonalá zdrženlivost pro Boží 
království byla vždy v církvi v nemalé úctě jako znamení a pobídka lásky a jako 
zvláštní zdroj duchovní plodnosti ve světě. 

Církev si připomíná též napomenutí apoštola, který vybízí věřící k lásce a povzbuzuje 
je, aby smýšleli tak jako Kristus, který „sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost 
služebníka (…) a byl poslušný až k smrti“ (Flp 2,7-8), a pro nás „on, ačkoli bohatý, stal 
se chudým“ (2 Kor 8,9). Je nutné, aby Kristovi učedníci stále následovali tuto jeho lásku 
a pokoru a vydávali o ní svědectví. Proto se církev raduje z toho, že se v ní mezi 
věřícími nachází mnoho mužů i žen, kteří přesněji následují a výrazněji hlásají Spasitele 
v jeho zřeknutí sebe tím, že ve svobodě Božích dětí přijímají chudobu a vzdávají se 
vlastní vůle; pokud jde o dokonalost, podřizují se pro Boha lidem více, než je nařízeno, 
aby se tak více připodobnili poslušnému Kristu. (15)((15/O duchovní chudobě srov. 
Mt 5,3 a 19,21; Mk 10,21; Lk 18,22; o poslušnosti se uvádí příklad Kristův: Jan 4,34 
a 6,38; Flp 2,8-10; Žid 10,5-7. Četné doklady u církevních otců a zakladatelů řádů.))  

Všichni křesťané jsou tedy povoláni a zavázáni k svatosti a k úsilí o dokonalost ve svém 
stavu. Všichni ať proto dbají na to, aby správně ovládali své sklony, aby jim užívání 
pozemských věcí a přilnutí k majetku proti duchu evangelijní chudoby nebránilo 
postupovat k dokonalé lásce. Apoštol nás přece napomíná: „Ti, kdo mají co dělat s 
tímto světem, ať v něm neutkvějí, neboť věci tohoto viditelného světa pomíjejí“ (srov. 1 
Kor 7,31 řec.). (16)((16/O uskutečňování rad, které není závazné pro všechny srov. sv. 
Jan Zlatoústý, In Mt, Hom. 7,7: PG 57, 81n. Sv. Ambrož, De viduis, 4, 23: PL 16, 
241n.)) 


