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1 Úvod 

 

Před dvaceti pěti lety, ihned po ukončení střední školy, jsem přišel i se svojí rodinou        

do Cvikova, malého města v Lužických horách. Cvikovskou farnost tehdy spravoval starší 

kněz Msgre. Jan Pohl, čestný papežský prelát, který se o svěřené farnosti v podmínkách 

minulého režimu velmi dobře staral jak po duchovní stránce, tak i po stránce péče o kostely 

a kaple. V té době, mohu říci, že má víra nebyla neochvějná, dá se říci, že o mnohém jsem 

pochyboval, přestože jsem pocházel z rodiny věřící. Dnes mohu říci, že tento kněz, který 

již nežije (zemřel 23. července 2002), mi byl svým chováním do velké míry příkladem       

a můj život velkou měrou ovlivnil. I když cvikovská farnost není největší, byl jsem 

přesvědčen, že co se týče náboženského podvědomí, je její úroveň srovnatelná s ostatními 

farnostmi. Zajímalo mě, jak by se takové srovnání v prostoru Českolipska mohlo podařit 

zorganizovat tak, aby výsledky bylo možné relevantně porovnat, případně je nějakým 

způsobem dále využít.  

 

Hlavním cílem práce tedy bylo ověření náboženských znalostí věřících lidí v prostoru 

Českolipska, a to jak v závislosti na velikosti farnosti a farního společenství, tak                  

i v závislosti na velikosti obce, ve které dotčená farnost leží. Také nás zajímalo, do jaké 

míry se projeví rozdíly mezi jednotlivými věřícími křesťany z hlediska jejich civilního 

vzdělání, zaměstnání a vlivu vnějšího okolí farnosti. Obávali jsme se propadu 

náboženských znalostí u části věřících s absencí výuky náboženství, která byla v minulém 

režimu silně omezována. Abychom došli k nějakým relevantním výsledkům, bylo 

zapotřebí připravit „základní parametry průzkumu“. Jako primární prostředek k šetření 

v terénu jsme zvolili písemný dotazník, který se následně na základě sociologických 

poznatků a zkušeností vyhodnotí. Chtěli jsme zjistit, do jaké míry jsou věřící lidé schopni 

reagovat na položenou teologickou otázku, případně ji zdůvodnit. Proto jsme promýšleli 

dotazník tak, aby vyhovoval našemu záměru a současně aby splňoval požadavky              

na provedení průzkumu dle dostupné odborné literatury. Abychom vůbec mohli dotazník 

sestavit tak, abychom splnili základní cíl této práce, tak jsme si museli stanovit určitá 

kritéria a obsahově také to, co považujeme za základ teologie. Museli jsme si stanovit pro 

tuto práci základní okruhy náboženských znalostí, ze kterých následně budou otázky 

vycházet. Prvním kritériem tedy bylo vymezení základních náboženských okruhů. Druhým 

kritériem byla příprava otázek tématicky vycházejících z prvního kritéria a jejich ověření, 

aby v průběhu vlastního šetření byly předložené otázky jasné a srozumitelné. Počítali jsme 

s tím, že vybraní lidé budou mít sice různou úroveň vzdělání vyjma teologického směru. 
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Třetím kritériem bylo jejich odborné zpracování a vyhodnocení tak, abychom mohli 

potvrdit či vyvrátit naše předpoklady a vyvodit z celé práce závěry. 

 

Bylo by zajímavé vědět, jak v oblasti duchovního života občané Českolipska na tom jsou, 

ale zároveň bylo nutné si uvědomit, že na tak široké šetření nemáme zkušenosti, ani 

personální a ani hmotné zázemí. Aby bylo možné nějaké šetření nebo průzkum uskutečnit, 

museli jsme si zadat nějaké limity. Prvním limitem bylo omezení skupiny zkoumaných 

osob. Rozhodli jsme se, že pro tuto práci se budeme zabývat zásadně skupinou aktivně 

věřících křesťanů římskokatolického vyznání. Proto se dotazníky k vyplnění rozdávali 

neprodleně po nedělní mši, kdy tato skupina je v maximální míře shromážděna na jednom 

místě. Dále bylo nutné přistoupit k omezení počtu farností, a to zejména z hlediska fyzické 

dostupnosti a zvládnutelnosti a také i určité známosti prostředí z mé strany. Byly vybrány 

tři farnosti, Česká Lípa, Nový Bor a Cvikov, které se od sebe liší velikostí, ale zároveň 

patří do jedné diecéze, to naopak znamená, že mají společné duchovní vedení - společného 

diecézního biskupa. Třetím limitem byla malá časová náročnost na vyplnění dotazníku,      

a to proto, aby test byl výhradně osobní (ihned po vyplnění se vybíral zpět) a aby oslovené 

respondenty nadbytečně nezdržel, protože ze zkušenosti víme, že i věřící lidé stále někam 

spěchají a nechtěli jsme, aby časová náročnost byla důvodem k odmítnutí testu. 

 

Od průzkumu jsme očekávali poměrně výrazný rozdíl náboženských znalostí mezi lidmi 

starší generace z důvodu toho, že tito lidé v období svých studií navštěvovali i hodiny 

náboženství, což u části střední generace bylo z důvodů politických silně omezeno. 

Očekávali jsme rozdíl mezi lidmi s „výukou náboženství“ oproti lidem bez této výuky. Na 

druhou stranu jsme předpokládali, že rozdíly mezi farnostmi různých velikostí nebudou 

zásadní, to znamená, že tyto farnosti z tohoto pohledu budou podobné i proto, že mají 

shodné duchovní vedení v rámci diecéze. Dotazníky byly záměrně rozdávány přibližně ve 

stejném počtu mezi dospělé muže a ženy. Zde jsme taktéž nečekali zásadní rozdíly, protože 

nepředpokládáme, že by jedno pohlaví bylo výrazně chytřejší než druhé. Průzkumem jsme 

se chtěli pokusit ověřit skutečný stav těch nejniternějších základů církevních znalostí právě 

u aktivně věřících lidí, abychom mohli možná lépe vzájemně ve farním společenství víru 

hlouběji chápat a víru v každodenním životě rozvíjet a předávat. Ale také i proto, abychom 

lépe rozumněli lidem vně církevního společenství, kteří sice se nezúčastňují bohoslužeb, 

ale z jejich chování je patrné, že tajemství víry hledají a případně podaná ruka by jim 

pomohla.  
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2 Stanovení základních náboženských znalostí 

 

V průběhu přípravy zadání této práce jsme hledali vhodná témata a kritéria, podle kterých 

bychom mohli zjistit náboženské znalosti věřících křesťanů. Úvaha o tématech nás vedla 

cestou toho, co věřící prožívají v průběhu celého roku svojí účastí na bohoslužbách ve 

svém farním společenství, a co vše si vnitřně pro sebe následně uchovávají. Abychom 

mohli zadané téma nějakým způsobem zpracovat a následně vyhodnotit, museli jsme 

rozpracovat jednotlivé tématické okruhy, o kterých jsme přesvědčeny, že splňují to 

nejzákladnější z oblasti teologie. Na základě stanovení okruhů základních náboženských 

znalostí jsme vypracovali jednoduché stručné otázky, které jsme formou dotazníku použili 

ve vlastním průzkumu. 

 

Život církve se uskutečňuje prostřednictvím místních církví – farností, v jejichž čele stojí 

biskupem ustanovený farář. Farář má na starosti jak ekonomické záležitosti, údržbu kostelů 

a far, ale také, a to zejména, duchovní život členů farnosti. Křesťan by měl vědět, že církev 

je jedna, svatá, všeobecná (katolická) a apoštolská. Nejde o mocenské, ale o služebné 

zaměření. To platí o římském biskupovi, papeži, který je nástupcem Petra, o biskupech 

jako nástupcích apoštolů, kněžích a jáhnech. K církvi patří i řeholníci, kteří se svobodně    

a z lásky rozhodli stylem svého života vnášet do světa Kristovu čistotu, chudobu                

a poslušnost. Nejpočetnějším stavem v církvi jsou věřící laici. Jsou to všichni pokřtění, 

kteří nepatří do duchovenského nebo řeholního stavu. Každý pokřtěný věřící má podíl na 

životě královském, kněžském i prorockém. Církev je pojítkem mezi živými a mrtvými 

všech dob, mezi svatými v nebi, dušemi v očistci a všemi, kdo žijí jako křesťané kdekoli 

na světě. Má-li se věřící nějakým způsobem orientovat v organizaci církve, tak by měl 

rozumět v obecné rovině hierarchickému ustanovení církve. 

 

Katolická církev působí v řadě oblastí a činností. Kromě duchovní služby se podílí na 

zvyšování vzdělanosti obyvatel. Církevní školy různých stupňů mají mezi lidmi, a to nejen 

věřícími, vysoký kredit, a to jak po stránce kvalitativní, tak i po stránce morální                  

a výchovné. Velkou pozornost věnuje také péči o rodiny s dětmi, charitativní činnosti či 

misiím. V české republice se dělí na dvě církevní provincie, českou a moravskou, které 

tvoří arcidiecéze a diecéze. Vybrané farnosti pro průzkum, který je tématem této práce, 

jsou v české provincii, biskupství litoměřické. Základní charakteristika vybraných farností 

v České Lípě, Novém Boru a ve Cvikově je uvedena v samostatné kapitole této práce.  
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Základní vědomosti o víře samé získávají věřící od útlého věku ve své rodině od svých 

rodičů, zejména jsou li praktikujícími křesťany a v hodinách náboženství, které se dnes, je 

li zájem, může svobodně vyučovat jak ve školách, tak i na farách. Tito lidé žijí ve 

společenství místní církve a mají možnost se dle svých schopností podílet na její činnosti, 

více méně znají základní prameny víry. Ale jakou možnost mají lidé, kteří vyrůstali 

v rodinách ateistických? Toto téma by bylo zajímavé rozpracovat v samostatné práci, 

neboť co vlastně přivádí lidi bez jakýchkoli základů víry a zkušeností s prožívání víry? Je 

to soubor rozličných okolností, na které ve svém životě hledají odpověď. Anebo to je něco 

jiného na co nejsme schopni jednoznačně odpovědět? Možná že se v části této práci 

některých okolností dotkneme.  
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2.1 Charakteristika základních náboženských znalostí 

 

Mezi nejzákladnější prameny, ze kterých čerpáme své znalosti, je Bible (také se může 

používat termínů Písmo svaté, nebo Písmo).  Písmo je hlavním pramenem při konání 

liturgie. Ve Starém zákoně Zjevil Bůh Svému lidu Desatero božích přikázání. Plný smysl 

tohoto zjevení však ozřejmuje sám Boží Syn – Ježíš, které je popsáno v knihách Nového 

zákona. Spisy Starého zákona a Nové zákona spolu vzájemně souvisí. Nový Zákon 

ozřejmuje Starý zákon, obě části společně tvoří Písmo svaté, často používáme i termín 

Bible. 

 

Život církve se uskutečňuje v prostoru a čase. Chceme-li se hlouběji zajímat o zmapování 

církevních znalostí mezi věřícími, nemůžeme zapomenout na ověření znalostí v oblasti 

liturgie a liturgického kalendáře.  Každý věřící člověk prožívá svoji víru ve společenství    

a čase. Společenství je soubor konkrétních lidí ve farnosti v čele s ustanoveným farářem. 

Každé fungující společenství se v čase připravuje na různé způsoby prožívání víry, čímž si 

neustále připomínají celý průběh života Krista od jeho narození přes jeho působení v tomto 

světě, ustanovení svátostí až po smrt na kříži a zmrtvýchvstání.  Toto vše se uskutečňuje 

především v liturgii a čas je zobrazen v liturgickém kalendáři. Liturgie je sice především 

prokazování úcty Bohu, ale obsahuje i mnoho poučení pro věřící. Svátost eucharistie je 

hlavní částí každé liturgické slavnosti. V eucharistii je přítomen sám Kristus. Církev slaví 

celkem sedm svátostí, které jsou přímo zapsány v Novém Zákoně, anebo z jeho textu 

vyplývají. Každá svátost má svůj význam a smysl. Svátosti procházejí životem každého 

věřícího od jeho narození až do smrti.  

 

Víra křesťana, tak jak se o tom dočítáme v církevních knihách, se opírá o víru 

v Trojjediného boha – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. „Tajemství Nejsvětější 

Trojice je hlavním tajemstvím víry a křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký sám    

o sobě je.“ 1 Tento základní článek víry si každou nedělní mši svatou připomínáme 

v modlitbě „Věřím v Jednoho Boha (…)“ neboli v Krédu. Popsání tajemství Trojjediného 

Boha se v počátcích církve věnovalo mnoho církevních otců a bylo předmětem jednání 

několika církevních koncilů a v neposlední řadě také sporů mezi církví východní a západní. 

Je to tajemství, na které neustále nazíráme z různých pohledů, a přesto neustále tajemstvím 

zůstává. 

 
                                                 
1 KKC 234. 
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Církev po značnou část svého působení v čase byla ovlivněna patristickým uspořádáním 

světa v dlouhém období vzniku jednotlivých knih Starého zákona, ale i v období vzniku 

Nového zákona až do novověku. Na I. Efezském koncilu roku 431, který byl svolán 

z důvodu sporu o počátku působení Slova v Kristu probíhající mezi dvěma církevními 

školami (Cyril Alexandrijský x Nestorius) a díky okolnostem s tím souvisejících, byla 

diskutována i otázka postavení Panny Marie. Nakonec, mimo původní program sněmu, 

bylo schváleno učení o Panně Marii jako o Bohorodičce (Theotokos). Panna Maria 

nepočala Slovo, které tu bylo od věčnosti, ale počala jeho úplné lidství. Nepočala osobu 

Slova, ale porodila ji. Ježíš se stal mužem, ženství nebylo do hypostatické unie přijato - 

Kristus je jedna osoba ze dvou přirozeností. Mariologie je tedy nevyhnutelné doplnění 

christologie, Ježíš Kristus vychází z Otce i z Matky. Nanebevzetí Marie je doplnění.  

 

 

2.1.1 Písmo 

 

V Bibli se výslovně říká, že celé Písmo je inspirováno Bohem, to znamená, že je napsáno 

z Božího vnuknutí, takže obsahuje to, co chtěl Bůh lidem sdělit v průběhu dějin spásy. 

Písmo samo a tradice nám dosvědčuje, že Bůh je v pravém slova smyslu autorem Písma 

svatého. Bible má také svého lidského autora, je to aspekt spolupráce člověka s Bohem. 

Bůh je první a hlavní příčinou. „(…) posvátné texty, které jsou výsledkem této jedinečné 

Boží spolupráce s člověkem, je třeba připsat zcela Bohu a zcela svatopisci; dají se v nich 

vysledovat stopy obou autorů.“ 2 O tomto tématu pojednávají díla církevních otců jak 

východní tradice, jako např. Klement Alexandrijský, Órigenés, Cyril Jeruzalémský, tak      

i západní – Tertulián, Cyprián, sv. Ambrož, sv. Jeroným, sv. Augustin, Lev Veliký, Řehoř 

Veliký a také celá řada středověkých církevních otců – Tomáš Akvinský, Beda Ctihodný, 

Albert Veliký.  

 

Celá kniha se skládá ze dvou částí – Starý zákon a Nový zákon. Celou sbírku biblických 

knih označujeme slovem kánon. Celá církevní tradice považuje knihy zařazené do kánonu 

za knihy inspirované, neboť byly napsány pod vlivem Ducha svatého. Tyto knihy 

označujeme jako knihy kanonické. Do kánonu byly připisovány i jiné spisy, které usilovaly 

být uznány jako kanonické. Nekanonické knihy označujeme termínem apokryfní (jako 

lidské). Palestinský kánon tvoří tři skupiny sbírek knih, a to na prvním místě knihy 

                                                 
2 Josef HŘEBÍK Th.D., Všeobecný úvod do písma svatého speciální úvod do starého zákona, Pracovní text 
pro studující UK KTF Praha, str. 3. 
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Mojžíšova zákona, známé také pod pojmem Penteteuch nebo Tóra. Druhou skupinu tvoří 

tzv. proroci, kteří se dále dělí na proroky dřívější, pozdější a malé. Třetí skupinu tvoří tzv. 

spisy. Tento existující seznam knih potvrdil synod v Jabné, který se konal v roce 90. Druhý 

kánon Starého zákona nazýváme jako Alexandrijský kánon. Tento kánon je delší o 7 tzv. 

deuterokanonických knih, které byly známé a používané v největší židovské diaspoře 

v Alexandrii. V čase Ježíše Krista nebyl kánon Starého zákona zcela jasně určen tak jako 

dnes. Scény deuterokanonických knih se v poapoštolském období objevují na malbách 

v katakombách. To dokazuje, že prvotní církev deuterokanonické knihy používala. 

V Novém zákoně se necituje z deuterokanonických knih, ale ani ze všech kanonických.  

 

Pro věřícího člověka je četba Bible nevyčerpatelnou studnicí různých Božích sdělení. 

Abychom ji mohli správně chápat, musíme ji studovat z pohledu období, ve kterém 

konkrétní kniha nebo její část, vznikala. V každém období života církve ve světě je nutné 

znovu a svým způsobem usilovat o pochopení posvátných knih. „ Posvátná teologie se 

opírá o psané Boží slovo a zároveň o posvátnou tradici jako o trvalý základ. V něm nalézá 

pevnou posilu a z něho se stále omlazuje tím, že ve světle víry zkoumá všechnu pravdu 

obsaženou v Kristově tajemství. Písmo svaté však obsahuje Boží slovo, a protože je 

inspirováno, je to opravdu slovo Boží. Proto má být studium Písma svatého duší posvátné 

teologie.“ 3 Ve Věroučné konstituci o Božím zjevení se v závěru dále píše „Tak tedy 

čtením a studiem posvátných knih „ať se šíří slovo Páně a ať je přijímáno s úctou“ (2 Sol 

3,1) a poklad zjevení církvi svěřený ať stále více naplňuje lidská srdce. Jako vytrvalé účasti 

na eucharistickém tajemství vzrůstá život církve, tak smíme doufat v nový podnět pro 

duchovní život ze zvýšené úcty k Božímu slovu, které „trvá na věky“ (Iz 40,8; srov. 1 Petr 

1,23-25).“ 4 Starý zákon se skládá ze 46 knih. Dá se říci, že Starý zákon popisuje dějiny 

Izraelského národa jako národa Bohem vyvoleného od jeho vyhnanství do Egypta až přes 

jeho návrat do zaslíbené země a jeho působení ve vyvolené zemi. Tematicky lze tyto knihy 

rozdělit na knihy historické, poučné a prorocké.    

 

Nový zákon obsahuje 27 knih – 4 evangelia, Skutky apoštolů, 14 listů svatého apoštola 

Pavla, list svatého apoštola Jakuba, 2 listy svatého apoštola Petra, 3 listy svatého apoštola 

Jana, list svatého apoštola Judy a Kniha zjevení svatého apoštola Jana. V raném 

křesťanství se církev musela vypořádávat s různými herezemi, což mělo vliv na 

vymezování kánonu Nového zákona. První úplný seznam všech 27 spisů Nového zákona je 

                                                 
3 DV 24. 
4 DV 26. 
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obsažen v 39. listě oznamujícím datum velikonoc alexandrijského patriarchy svatého 

Atanáše z roku 367, přestože ve východní církvi názor na soubor kanonických knih nebyl 

zdaleka uzavřen. V západní církvi probíhal proces kanonizace rychleji, kde nemalý 

význam pro ukončení kanonizace Nového zákona měl svatý Jeroným, který na příkaz 

papeže Damasuse provedl revizi latinské Bible a při tom se opíral o východní tradici. 

Seznam 27 knih Nového zákona se po té objevuje na synodu v Římě a v severní Africe se 

tímto zabývají synody v Hippo a v Kartágu.  Na zařazení do kánonu měl vliv zejména 

apoštolský původ daného spisu a také tradice jeho užívání v církvi. Kánon Nového zákona 

byl definitivně stanoven na IV. zasedání tridentského koncilu v roce 1546.  

 

                                                                             

2.1.2 Liturgie a liturgický kalendář 

 

Církev si celé a úplné Kristovo tajemství připomíná, prožívá a rozvíjí především v liturgii 

v každé jeho části. Úkolem církve je zvěstování Boží spásy skrze Syna. Tento úkol je 

trvalým úkonem církve ve všech dobách a ke všemu lidu „protože Boží nabídka spásy 

zahrnuje všechny epochy a všechny lidi, je tedy univerzální.“ 5 Církevní rok, neboli také 

liturgický rok, nám umožňuje neustále a opakovaně ve stanovených cyklech připomínat 

spásné činy Ježíše Krista. „Boží lid znal již od dob mojžíšského zákona svátky ve stanovené 

dny, počínaje velikonocemi, a tak si připomínal úchvatné činy Boha spasitele, děkoval mu 

za ně, udržoval vzpomínku na ně a učil nové generace řídit se podle nich v životě. V čase 

církve, mezi velikonocemi Krista, jednou provždy dokonanými, a mezi jejich naplněním 

v Božím království, je liturgie, slavená ve stanovené dny, zcela proniknuta novostí Kristova 

tajemství.“ 6 Slavením jednotlivých svátků v určité roční době církev prohlubuje výchovu 

věřících. Věřící pak mohou lépe rozumět hlásanému slovu, lépe pak mohou chápat svojí 

odpovědnost vůči církvi i vůči společenství, ve kterém žijí. „Tak se realizuje                      

a konkretizuje křesťanská víra v liturgickém roce, stává se komplexním projevem 

seberealizace církve a základem a potravou křesťanské existence.“ 7 V průběhu církevního 

roku se slaví celá řada církevních svátků, které mají vztah či původ v místní církvi či 

řeholním společenství. Vedení římské církve však bedlivě sleduje, aby se velký počet 

místních svátků nestal neúnosným a tak nebyl ztracen pohled na celek. Církevní rok je 

rozdělen do čtyř období, která tvoří okruh vánoční, 1. období v mezidobí, okruh 

velikonoční a 2. období v mezidobí. 

                                                 
5 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 347. 
6 KKC 1164. 
7 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 348. 



 
 

11 

Počátek církevního roku podobně jako světský kalendář však v různých oblastech               

i v různých křesťanských církvích nebyl jednotný, a to od počátku křesťanství až po 

středověk. Počátek církevního roku se ustálil v období 10. – 11. století. Církevní rok začíná 

obdobím adventu, a to 1. nedělí adventní. Advent předchází vánočním svátkům, je to 

příprava na příchod Ježíše Krista (advent, z latinského slova adventus – příchod). Délka 

adventu v průběhu časů se měnila a například podle východní tradice zahrnovala 8 týdnů   

a Epifanie tam byla 6. ledna (svátek Kristova narození). Římská liturgie zahrnula do 

období  

adventu některé kající prvky, ale „Řím si ovšem zachoval radostné Aleluja, a dával tím 

najevo, že v adventu nevidí žádnou vlastní dobu pokání.“ 8  Dnes má advent v západní 

církvi 4 adventní neděle a rozlišujeme 2 fáze adventu. První část, která je delší, je více 

zaměřena na eschatologické očekávání budoucího příchodu Krista, druhá část (mezi        

17. a 24. prosincem) je „zaměřena speciálně na slavení svátku Narození páně.“       

 

Základem a jádrem celého liturgického roku je Kristovo velikonoční tajemství, které 

začíná Popeleční středou a končí slavností Seslání ducha svatého (Letnice). Popeleční 

středou vstupujeme do postní doby. Je to období čtyřiceti denního půstu, kdy se zdůrazňují 

„obsahové motivy postní doby (křest, obrácení, pokání) a zaměření na velikonoční 

tajemství, na mysterium Paschy.“ 9 „Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení 

velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho 

přijetí, jednak pokáním.“ 10    

 

P. Tomáš Špidlík ve své knize Ve službě slova věnuje významu slova půst celou první část 

II. kapitoly Doba postní a velikonoční. Slovní výraz půst je i dnes především chápán 

s odříkáním jídla nebo zdržením se od masa, je často spojován s náboženstvím, jakoby do 

„běžného života“ nepatřil. Je pravda, že od dávných dob je půst spojován s náboženskými 

motivy. V Písmu se můžeme o půstu dočíst na několika místech (např. Mt 4,1-2, Mt 9,14). 

Půst však může mít i jiný rozměr, může vyjadřovat např. smutek při úmrtí bližního, ale 

třeba také očekávání něčeho nového a to v různých významech. „Proroci se připravovali 

na své nové životní poslání dlouhým postem. I Ježíš se postil čtyřicet dní podle tradičního 

biblického čísla.“ 11  I my, věřící, se v postním období postíme – vnitřně a přitom ve 

                                                 
8 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 375. 
9 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 368. 
10 SC 109. 
11 P. Tomáš ŠPIDLÍK, Ve službě Slova, Matice cyrilometodějská, 1992, str. 35. 
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společenství církve a za její plné účasti především v liturgii se připravujeme na prožití 

novozákonního velikonočního tajemství v celé jeho plnosti. 

V liturgii popeleční středy je dodnes zachován obřad popelce. „Obřad popelce, tj. 

označení čela popelem (symbol sypání popela na hlavu), byl původně určen jen pro veřejné 

hříšníky. Po vymizení praxe veřejného církevního pokání zůstal však zachován jako symbol 

pro všechny věřící (od 10. století).“ 12  Obřad popelce probíhá v průběhu mše, v části 

bohoslužby slova po evangeliu. Při udělování popelce věřícímu kněz říká úryvek z Písma, 

a to z Markova evangelia „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1,15b), anebo ze Starého 

zákona, Knihy Genesis „Prach jsi a v prach se navrátíš“ (Gn 3,19).  Po popeleční středě 

následuje šest postních nedělí, které je charakterizováno předvelikonočním pokáním 

věřících. V tomto období také vrcholí závěrečná část katechumenátu, který obvykle 

v dnešní praxi trvá dva roky (Katechumenát připravuje po všech stránkách dospělého 

člověka, který se chce stát křesťanem). Je to „období očišťování a zasvěcování do 

křesťanské praxe, začínající tzv. vyvolením, čili zařazením mezi čekatele křtu.“ 13  Čekatel 

na křest se v této fázi připravuje na plný život v církevní společenství zejména po duchovní 

stránce. Skrutinia, která jsou právě o postních nedělích do liturgie začleňována, mají proto 

hlavně duchovní rozměr. „Obřadem exorcismu, který provedou kněží nebo jáhnové, jsou 

vyvolení, po té co je církev řádně poučila o tajemství Krista, osvoboditele od hříchu, 

vyprošťováni z následků hříchu a z ďábelského vlivu, jsou posilováni na své duchovní cestě 

a otevírají svá srdce k přijetí Spasitelových darů.“ 14 Ostatní věřící, laici i duchovní, 

pomáhají čekatelům na křest zejména modlitbou. Období postní se dá charakterizovat 

slovy křest, obrácení, pokání. V závěrečné části tohoto období, na květnou neděli, si celá 

církev připomíná památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Katechumenovi se rovněž 

v tomto období slavnostně svěřují v bohoslužbě postního všedního dne poklady církve 

(apoštolské vyznání víry a modlitba Páně), a to v obřadu svěření symbola, čímž se mu 

připomene jejich význam a zásadní úloha v životě každého křesťana.  

 

Vrcholem celého církevního roku jsou obřady velikonočního tridia, kdy si celá křesťanská 

církev připomíná smrt Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání v kontextu Starého zákona tak 

jak jej Nový zákon ozřejmuje. Velikonoční třídenní začíná večerní vigilií Zeleného čtvrtku. 

V tento den dopoledne v katedrálním kostele biskup žehná posvátné oleje (olej 

                                                 
12 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 368. 
13 P. Aleš OPATRNÝ, Příprava dospělých na křest, Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství 
pražském, 2001, str. 20.   
14 P. Aleš OPATRNÝ, Příprava dospělých na křest, Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství 
pražském, 2001, str. 21. 
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nemocných, olej katechumenů a křižmo) „které se pak používají při udělování křtu            

a biřmování o velikonoční vigilii.“ 15 za přítomnosti svého kněžstva (biskupská missa 

chrismatis). 

 

Večerní mší svatou na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední večeři Páně, tak jak nám 

dosvědčují Novozákonní evangelia. Každý den podle antických i židovských zvyklostí 

začíná předchozím večerem, proto se také i večerní vigilie zeleného čtvrtku počítá do pátku 

a tím se zahrnuje do posvátného třídenní. V průběhu této mše při Gloria naposledy zazní 

zvony, a až do velikonoční vigilie se používají klapačky, nejsvětější svátost se přemístí do 

svatostánku vedlejšího oltáře (tomuto oltáři také říkáme Boží hrob), který je k tomuto 

účelu upraven a ze všech ostatních oltářů odstraníme oltářní plátna a svíce. Tak je 

liturgický prostor připraven pro obřady Velkého pátku – bohoslužba slova, uctívání kříže   

a přijímání. Velký pátek je jediným dnem v celém církevním roce, kdy církev nekoná mši 

svatou v plném obvyklém rozsahu, ale na památku Kristova ukřižování, připomenutí          

a zpřítomnění této události koná výše uvedené obřady.   

 

Slavnostní vigilií Bílé soboty se završuje posvátné tridium slavným vzkříšením Ježíše 

Krista, kdy se naplnilo Starozákonní „třetího dne vstane z mrtvých a …“. Křesťané věří, že 

smrtí člověka nenastává konec, ale začíná něco nového tajemného. Bílá sobota je dnem 

ticha, očekávání i tajemství. Ve Starém zákoně, v knize Genesis se píše, jak Bůh stvořil 

tento svět a sedmého dne odpočinul a požehnal tomuto dni: „Tak byla dokončena nebesa   

i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého 

dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm 

přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ 16 P. Tomáš Špidlík pěkně popisuje tajemství 

Bílé soboty jako konec jedné éry a počátek nové, ale přitom to nové nepopírá to staré. 

Připomíná mi to vztah Starého zákona a Nového Zákona, kdy Nový zákon rozvíjí, 

navazuje, ozřejmuje Starý zákon právě skrze Božího Syna Ježíše Krista a celé Písmo tak 

staví do jednoho celku. „Symbol mlčení a klidu znamená přechod: ukončení jednoho věku 

a začátek věku nového.“ Dokončení pozemského života Kristova a začátek jeho díla 

v církvi je symbolizován mlčením v hrobě“ 17  

 

Církev nejraději křtí právě o slavnosti velikonoční vigilie. Bílá sobota je proto významným 

dnem v životě katechumena, který se křtem stává křesťanem. U dospělých osob se často 
                                                 
15 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 369. 
16 Gn 2,1-3. 
17 P. Tomáš ŠPIDLÍK, Ve službě Slova, Matice cyrilometodějská, 1992, str. 55. 
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společně se křtem uděluje i svátost biřmování a svátost eucharistie.  O Bílé sobotě by se 

měl čekatel na křest věnovat pouze této činnost, a živě prožívat jednotlivé části (složení 

vyznání víry, obřad „efeta“, volba křestního jména, mazání olejem katechumenů), jsou-li 

připraveny nebo nekonali se některé již dříve, aby byl duchovně vnitřně i organizačně co 

nelépe na přijetí iniciačních svátostí připraven.  Je to celodenní bezprostřední příprava na 

křest (v průběhu dne, ne o velikonoční vigilii) respektive na přijetí iniciačních svátostí 

(svátost křtu, svátost eucharistie a svátost biřmování), které se uskuteční právě                   

o velikonoční vigilii. Nekoná-li se o velikonoční vigilii křest, koná se obřad žehnání vody  

a všichni křesťané obnovují své křestní vyznání.   

 

Velikonoční tridium končí velikonočními nešpory a následuje dlouhé období doby 

velikonoční, které trvá 50 dnů a začíná první neděli po Bílé sobotě (po velikonočních 

nešporách). Novokřtěnci v tomto období, zejména první týden, nebo-li také první oktáv, 

prožívají období mystagogie, kdy hlouběji a intenzivně zažívají tajemství přijatých 

iniciačních svátostí zejména ve společenství své místní církve. Tomuto týdnu se také říká 

bílý týden (novokřtěnci se dříve oblékali do bílého šatu) a byl zakončen tzv. Bílou 

velikonoční nedělí. „Aby se více zdůraznila jednota celé doby velikonoční, nazývají se její 

neděle nikoli nedělemi po Velikonocích (tak dříve), ale velikonočními nedělemi; „Bílá 

neděle“ je tedy v pořadí už druhou velikonoční nedělí a Letnice jsou osmou nedělí 

velikonoční.“ 18 Čtyřicátý den po velikonocích církev slaví Nanebevstoupení páně (Sk 1.3). 

Závěr velikonoční doby, padesát dní od velikonoc, tvoří slavnost Seslání Ducha svatého, 

Boží hod svatodušní, nebo-li Letnice.  

 

 

2.1.3 Svátosti 

 

Svátosti vycházejí od Ježíše Krista z jeho působení na tomto světě a nebo také navazují na 

jeho působení. „Opírající se o učení svatých Písem, apoštolských tradic a o jednomyslné 

smýšlení … Otců, vyznáváme, „že všechny svátosti Nového zákona ustanovil náš Pán, Ježíš 

Kristus“.“ 19  „Kristus vyslal své apoštoly, aby bylo v jeho jménu „hlásáno pokání, aby 

všem národům… byly odpuštěny hříchy“ (Lk 24,47).“ 20 „Svátosti jsou účinná znamení 

milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi pro spásu lidí.“ 21 Svátosti vycházejí 

                                                 
18 Adolf  ADAM, Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, 2001, str. 365. 
19 KKC 1114. 
20 KKC 1122. 
21 KKC 1131. 
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z Kristova těla a církev v průběhu mnoha staletí rozpoznala sedmero svátostí. Svátosti jsou 

určené k posvěcování člověka, k budování Kristova Těla a k Boží oslavě. Víra je 

podmínkou svátosti, svátosti víru nejen předpokládají, ale také ji slovy a věcmi živí, 

posilují a vyjadřují. Prvotní svátost (Ursakrament) je sám Ježíš Kristus, neboť jeho život, 

působení a sebeobětování na kříži jsou viditelnými a účinnými znameními jeho božské 

vůle. Svátosti prostupují liturgií, jsou pro věřící nutné ke spáse, svátosti slaví celé církevní 

společenství. Katolická církev podobně jako pravoslavná církev používají sedm svátostí, 

jejichž počátek odvíjí právě od působení Ježíše Krista na tomto světě, anebo navazují na 

jeho působení, případně na učení apoštolů. Církev svátosti slaví, přistupuje k nim cestou 

liturgie.  Tridentský koncil v 16. století definoval všech sedm svátostí, i když byly 

některými zpochybňovány.  

 

Podle Katechismu katolické církve rozeznáváme tyto svátosti: svátosti iniciační - křest, 

biřmování a eucharistie, svátosti služebné - kněžství a manželství a svátosti uzdravující – 

smíření a nemocných.  Dodnes však není jednota mezi křesťanskými církvemi ve výše 

uvedeném počtu. Zejména protestantské církve kritizují zvěcnění svátostí a ponechali si 

pouze dvě svátosti – křest a večeři Páně (kromě Československé církve husitské). 

Protestanti nenacházejí v Písmu svátosti, které nejsou ustanoveny přímo Kristem. Svátosti 

nejsou podle reformátorů prostředky milosti, ale poznávacími znameními víry. Asi 

nejznámější definice svátosti je od svatého Augustina, který svátosti vidí jako „Viditelné 

znamení neviditelné milosti“, kde pod pojmem milost vnímáme to, že ji dostáváme od 

Boha. Některé výklady svátostí se zabývají spíše personálním směrem, kdy důraz je kladen 

na působení vzkříšeného Pána, který působí ve prospěch člověka, jindy převažuje výklad 

směrem zvěčňujícím, tj. svátost je věc či předmět zkoumání, která se v církvi za jistých 

podmínek dává a z jiných podmínek je platná a účinná. V některých případech bývá 

zvěcnění příliš. Měli bychom však mít na paměti, že všechny cesty vedou k transcedenci. 

Jiný církevní učitel Petr Lombardský svátost vysvětloval jako „znamení i příčina milosti“  

a Tomáš Akvinský učil, že svátost je „určitý druh znamení“ Svátost je mysterium                

i sacramentum, tj. svátost je něco tajuplného, skrytého, ale současně to je posvěcující nebo 

svatá věc a tajemství. K pojmu svátosti náleží tři momenty: vnější znamení (sacramentum 

tantum), dále působení posvěcující milosti a ustanovení Bohem (Ježíšem Kristem). 

Svátosti mají svátostný charakter, neopakují se (vyjma svátosti nemocných viz. níže), 

svátost po udělení zůstává.  Svátosti obsahují milost, kterou označují a udělují ji tomu, kdo 

ji neopírá, to znamená, že je tam prostor pro svobodu člověka.  
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Svátost je: 

- Sacramentum (sacramentum tantum) = vnější znamení svátosti (věc, slovo) 

- Res sacramenti = vnitřní působení milosti 

- Res et sacramentum = svátostný charakter  

 

Svátostná milost působí platně ustanoveným svátostným znamením, působí prostým 

udělením = ex opere operato, (nemůže být např. pokřtěn ten, kdo by křtu odmítal). Svátost 

působí nezávisle na víře, víra je však disponující příčina = ex opere operantis (svátost je 

účinná příčina milosti). Svátost je dar, víra věřícího uzpůsobuje, jak s ní bude zacházet. 

Církev je v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem         

a jednota celého lidstva.  

 

 

2.1.3.1 Svátosti iniciační 

 

Mezi svátosti iniciační řadíme tři svátosti, a to křest, eucharistie a biřmování. „Křtem jsou 

věřící včleněny do církve a křestním nezrušitelným znamením jsou pověřeni konat 

bohopoctu křesťanského náboženství. Když se znovuzrozením stali Božími dětmi, mají 

závazek vyznávat před lidmi víru, kterou dostali od Boha prostřednictvím církve. Svátost 

biřmování je dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto 

jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi 

svědkové. Účastí na eucharistické oběti, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského 

života, podávají Bohu božský obětní dar a sním i sebe samy.“ 22  Křtem se stáváme členy 

církve, stáváme se údy Kristova těla (1 Jan 3,1), získáváme podíl na úřadu kněžském, 

prorockém a královském. Křtem jsme očištěni od prvotního hříchu, křest znamená smrt 

starého života a vzkříšení nového společně s Kristem. Křest je branou k novému životu 

(Jan 3,5). V Písmu Nového zákona, v Janově evangeliu, je popsána událost, kdy Jan Křtitel 

při křtu poznává v Ježíši Syna Božího „Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu      

a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou 

přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít 

vodou proto, aby ho poznal Izrael.“ Jan vydal svědectví: Spatřil jsem, jak Duch sestoupil 

jako holubice z nebe a zůstal na něm.“ 23  Biblický základ křtu se odvolává na příkaz Páně 

                                                 
22 LG 11. 
23 Jan 1,29-33. 
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Mt 28 19, Lk 16,16. Křest se uskutečňuje litím vody (nebo dle zvyklostí a tradic 

ponořením do vody či kropením) a pronesením křestní formule „Já tě /křestní jméno 

křtěnce/ křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Bez přijetí křtu nemůže člověk 

přijmout ostatní svátosti, ale společně se křtem v dospělém věku (věková hranice pro 

udělení všech třech iniciačních svátostí se v historii podle okolností a zvyků měnila) může 

přijmout i svátost eucharistie a svátost biřmování. Takovýto žadatel je zařazen do 

katechumenátu, který trvá přibližně dva roky a po té většinou o velikonoční vigilii přijímá 

tyto svátosti (zmíněno také v části kapitoly 2.1.2 Liturgický rok). V historii byl křest, 

zejména v raném křesťanství, spojen se křtem dospělého člověka, který se teprve 

v dospělosti a často i v pokročilém věku rozhodl přijmout víru v Krista a podstoupit křestní 

obřad. Na druhou stranu i Písmo dosvědčuje křest celé rodiny „A začali jemu i všem v jeho 

domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned 

se dal se všemi svými lidmi pokřtít.“ 24 Z toho odvozujeme, že byli pokřtěni i děti (tj. 

všichni, kdo v domě žili). P. Aleš Opatrný v pastorační brožuře „Příprava rodičů na křest 

dítěte“ v prvních větách píše: „Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již 

od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: „Nenarodí-li se kdo 

znovu z vody a z Ducha svatého, nemůže vstoupit do Božího království“ vždy usuzovala, že 

ani děti nemají být vyloučeny z možností přijmout křest, když jej přijmou ve víře církve, 

kterou za ně dosvědčí rodiče a kmotrové i ostatní přítomní. Jimi je totiž zpřítomněno místní 

společenství církve i celé společenství svatých a věřících: matka církev, která rodí všechny, 

rodí každého zvlášť“ 25 Vážnost křtu je dána již jeho přípravou, kdy v případě křtu dětí se 

vyžaduje souhlas rodičů se křtem a závazek křesťanské výchovy dítěte. Kmotr má 

důležitou úlohu při výchově pokřtěných dětí, ale jeho funkce je jen pomocná – nemůže 

nahradit rodiče (může jim však pomáhat, v případě nemoci nebo smrti se může dítěte 

ujmout). Není-li souhlas, křest se odkládá. Po celý proces začleňování novokřtěnce do 

společenství církve je důležitá součinnost a pomoc kněží, jáhnů i laiků. Proto se slavení 

křtu má pokud možno zúčastnit celá církevní obec. Svátost křtu uděluje biskup, kněz, nebo 

jáhen, v případě nebezpečí smrti kdokoli. 

 

Biřmování patří do nejtěsnější souvislosti se křtem. Biblický původ je naznačen 

v Novozákonním textu Skutky apoštolů, kdy svatý Pavel v Efezu se setkal s učedníky. 

„Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec 

                                                 
24 Sk 16,32-33. 
25 P. Aleš OPATRNÝ, Příprava dospělých na křest, Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství 
pražském, 2001, str. 4. 
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jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ 

Oni řekli: „Křtem Janovým“ Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od 

svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ Když to 

uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na 

ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.“ 26  Tak jako papež je zástupcem Krista 

na zemi a Kristus poslal své apoštoly hlásat evangelium, tak i biskupové udělují svátost 

biřmování. Biskupové mohou k udělení této svátosti i kněze. Biskup biřmovance maže 

svátostným olejem a říká „biřmovací jméno, přijmi pečeť daru Ducha svatého. Svátost 

biřmování je potřebná k naplnění křestní milosti, dokonale nás spojuje s církví                    

a rozmnožuje v nás dary Ducha svatého (moudrost, rozum, rady a síly, poznání, zbožnost, 

bázeň Boží). Biřmování přivádí věřícího křesťana k plnému křesťanství.   

 

Eucharistie stojí v centru liturgie, zaujímá ústřední místo, i když časově na prvním místě 

stojí křest a biřmování. Křest, biřmování a eucharistie se u dospělých žadatelů, kteří touží 

po křesťanství, uděluje najednou. Nový zákon píše na pěti místech o této svátosti jako       

o odkazu Ježíše Krista – Mk 14,22-25, Mt 26,26-29, Lk 22,15-20, 1 Kor 11,23-25. Ve 

všech zprávách se odráží liturgická tradice. Svátostné znamení je Tělo a Krev (nekvašený 

chléb, hostie a vino). Eucharistií se podrobně zabýval i II. vatikánský koncil – viz. 

Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium.       

 

 

2.1.3.2 Svátosti služebné 

 

Svátosti kněžství a manželství říkáme svátosti služebné. Jsou to svátosti, které jsou určeny 

především ke spáse druhých (k osobní spáse však také přispívají, a to právě službou 

k druhým). Je to svým způsobem zvláštní posvěcení, které mohou přijmout věřící, kteří 

přijali křest a biřmování.  

 

Svátost kněžství je ustanovena Ježíšem Kristem, který k sobě povolal dvanáct apoštolů, 

aby s ním byly a aby hlásaly Boží království Izraelským kmenům a po té i ostatním 

národů. Pán si je vyvolil ke službě pro druhé, aby Slovo Boží se rozšířilo mezi všechny 

národy, tak, jak nám dosvědčují evangelia a ostatní knihy Nového zákona (Mk 3,13-19;  

Mt 10,1-42; Jan 21,15-17,5; Řím 1,16). Kristus tak, jak nám dosvědčuje Písmo, sám založil 

církev, za spoluúčasti apoštolů v čele s Petrem, aby bylo zajištěno předávání evangelia až 
                                                 
26 Sk 19,2-6. 
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do konce světa. (Mt 28,20).  Apoštolové ustanovili za své nástupce biskupy. „Biskupové 

tedy na sebe vzali službu společenství spolu se svými pomocníky, kněžími a jáhny.“ 27 

Svátost kněžství dělíme do dvou stupňů: biskupství a kněžství. Jáhenství se také uděluje 

svátostným úkonem jako kněžství, je však určeno k pomoci a službě biskupům a kněžím. 

Udělením svátosti kněžství získává jáhen, kněz, nebo biskup dar Ducha svatého, který ho 

uschopňuje úřad vykonávat. Viditelným znamením udělení svátosti kněžství je vkládání 

rukou a modlitba. Kněžství v církvi je hierarchicky uzpůsobené, v jehož čele, nástupce 

Petra, stojí papež. „Biskupské svěcení uděluje spolu s kněžským úřadem také úřad učitelský 

a pastýřský.“ 28 Kněží jsou spolupracovníci biskupů, biskup stojí v čele místního 

společenství. Jsou biskupovi podřízeni, v diecézi pak společně a všichni vytvářejí společný 

sbor. Kněžské svěcení je vyhrazeno nástupcům apoštolů, tj. biskupům. „Svátost kněžství 

může přijmout pouze pokřtěný muž.“ 29 Svátost kněžství je nezrušitelné znamení, nelze ji 

udělit opakovaně anebo na omezenou dobu. Kandidátovi na kněžství uděluje zvláštní 

milosti Ducha svatého – připodobňuje ho ke Kristu pro službu v církvi. Biskup svěcením 

získává milost síly, aby moudře a neohroženě a s láskou vedl svou církev v pastýřské 

službě.  

 

Svátost manželství je zaměřena na vzájemný a oboustranný vztah muže a ženy. 

„Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství 

celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození        

a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“ 30 Svou povahou 

je zaměřena na dobro manželů. Je znamením jednoty Ježíše Krista a církve. Manželství 

předpokládá souhlas těch, kteří manželskou smlouvu uzavírají. Společně a sobě navzájem 

si projevují vůli se sobě jeden druhému odevzdat s cílem žít společně. Dá se říci, že 

uzavřením manželství vytvářejí rodinné společenství, kde se zejména děti poprvé dovídají 

o víře a jsou k ní vedeni modlitbou a příkladem. Rodina je společenství milosti, školou 

lidských ctností a křesťanské lásky.  

 

Biblický základ svátosti nalézáme v Novém zákoně: „Muži, milujte své ženy, jako si 

Kristus zamiloval církev a sám se za ni obtěžoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody         

a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli 

podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své 

                                                 
27 LG 20. 
28 KKC 1558. 
29 KKC 1577. 
30 KKC 1601. 
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vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.“ 31  V této části textu je vyjádřen vzájemný 

vztah manželů a je vidět připodobnění tohoto vztahu ke vztahu mezi Kristem a církví. I ve 

Starém zákoně se můžeme dočíst, že Bůh nechtěl, aby člověk - muž žil sám, proto stvořil 

z jeho „žebra“ ženu: „I řekl Hospodin Bůh: „není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu 

pomoc jemu rovnou.“ 32 „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě             

a stanou se jedním tělem“ 33 Bůh tak od samého počátku stvořil muže i ženu, aby společně 

žili po celý svůj život. Manželství před církví můžou uzavřít muž a žena, oba dva musí být 

pokřtěni. Ze strany muže i ženy to je svobodné rozhodnutí. Tato svátost je zvláštní tím, že 

na rozdíl od ostatních svátostí si tuto svátost udělují manželé vzájemně za přítomnosti 

biskupa nebo kněze, případně jáhna, a za přítomnosti svědků. Přítomnost kněžského stavu 

a svědků je nutná, bez této podmínky nelze sňatek uzavřít. Jsou-li snoubenci z různých 

církví, pak musí se postupovat dle církevního práva a pokynů kněze, který v souladu 

s církevním právem zájemce o manželství na sňatek připravuje. Svátostným znamením této 

svátosti je slib „Já (jméno) odevzdávám se Tobě (jméno druhého) a přijímám Tě za 

manžela. Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že 

s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti, K tomu ať mi pomáhá Bůh.“  

 

Svátost manželství dává manželům milost milovat se láskou, jakou Ježíš Kristus miloval 

církev. Milost svátosti tak zdokonaluje lidskou lásku manželů, upevňuje jejich 

nerozlučitelnou jednotu a posvěcuje je na pouti k věčnému životu. Vlastnosti křesťanského 

manželství jsou jednota a nerozlučitelnost, věrnost a plodnost, která se však neomezuje na 

plození dětí, ale rozšiřuje plody mravního, duchovního a nadpřirozeného života. Uzavření 

církevního manželství se slaví veřejně v rámci slavení liturgie. Manželství zařazuje 

manžele do veřejného životního stavu v církvi. 

 

 

2.1.3.3 Svátosti uzdravující – smíření a nemocných 

 

Biblický základ svátosti smíření je položen v Janově evangeliu „Komu hříchy odpustíte, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ 34 Účinek svátosti nás 

smiřuje s Bohem, smiřuje nás s námi samými (On s námi) a také nás smiřuje s církví. Po 

zpytování svědomí následuje modlitba za odpuštění a po té rozhřešení „Uděluji ti 

                                                 
31 Ef 5,25-28. 
32 Gn 2,18. 
33 Gn 2,24. 
34 Jan 20,23. 
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rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Katechismus katolické církve nás učí: 

„Protože hříšník se v této svátosti vydává milosrdnému soudu Boha, předjímá jistým 

způsobem soud, jemuž bude podroben na konci tohoto pozemského života“ (…) „Tím, že se 

hříšník obrátí ke Kristu prostřednictvím pokání a víry, přejde ze smrti do života                

„a nepodléhá soudu“ (Jan 5,24).“ 35  Církev svoji moc udělovat svátost smíření odvozuje 

podle Písma z textu Matoušova evangelia „Dám ti klíče království nebeského, a co 

odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ 36      

a z Janova evangelia „Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já 

posílám vás.“ Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu 

hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 37  

Ke svátosti smíření je nutné vzbuzení lítosti, vyznání hříchů, zadostiučinění a rozhřešení. 

Svátost smíření nás smiřuje s Bohem, ale i On se smiřuje s námi a svátostný účinek působí 

i na naše smíření s církví. Hřích zasahuje různé a četné rány v životě jednotlivců                 

i společenství.   

 

Těžký hřích vylučuje každého ze společenství  Boží lásky, proto je svátost smíření nutná 

ke spáse člověka. Svátost pokání povolává kajícníka k novému životu. Věřící by měl 

zpytovat všechny těžké hříchy, kterých si je vědom. Protože nejsme dokonalí, často 

upadáme do lehkého hříchu. V tomto případě svátost smíření přináší sílu na cestě k Bohu. 

Svátost smíření je nutná po každém těžkém hříchu, v ostatních případech se doporučuje 

jedenkrát za měsíc, minimálně však jednou ročně. Udělovat svátost smíření může biskup   

a kněz.   

 

Svátost pomazání nemocných své ustanovení odvozuje z Nového zákona, např. Jak 5,14, 

Mk 16,18;6,3 a Sk 3,1;5,15. Každý člověk má pro Boha i církev význam, a to i v čase jeho 

slabosti, nemoci nebo stáří. I když tito lidé nebudou již schopni vytvářet materiální 

hodnoty (budou ve svém stavu neproduktivní a z ekonomického hlediska spíše pro své 

okolí zátěží), jsou stále plnohodnotnými členy církve. Z praxe ve své farnosti si 

vzpomínám, jak mne mrzela poznámka jednoho farníka mířená na starého kněze, že by 

měl jít do důchodu, protože je při mši pomalejší atd. Ten farník si neuvědomil, že tento 

kněz se místním farníkům věnoval více jak čtyřicet let (mimo dvouletého období internace 

na Želivě za komunistického režimu) a po celou tu dobu se jim věnoval. Papež Jan Pavel 

                                                 
35 KKC 1470. 
36 Mt 16,19. 
37 Jan 20,21-23. 



 
 

22 

II. svým příkladem celému lidstvu ukázal důležitost lidského života ve všech jeho fázích. 

Proto i staří a nemocní lidé patří plnohodnotně do církevního společenství. Svátost 

nemocného věřícího spojuje s utrpením Ježíše Krista, posiluje ho a dává mu odvahu snášet 

utrpení. Nemohl-li nemocný přijmout svátost smíření, má i účinek odpuštění hříchů a také 

znovuzískání zdraví, je-li to k duchovnímu prospěchu.  Dříve se tato svátost nazývala jako 

poslední pomazání. Dnes již není určena pro případ krajního ohrožení života, ale používá 

se v případech nebezpečí smrti z důvodu stáří či nemoci. Svátost pomazání nemocných 

spočívá v pomazání nemocného olejem a motlitbě kněze, uděluje ji biskup nebo kněz. 

Svátost je určena věřícím ve vážné nemoci nebo ve stáří, starým lidem, kteří ochabují 

(nejsou-li vážně nemocní), před chirurgickým zákrokem (jedná-li se o vážnou nemoc), 

dětem, jsou-li schopny chápat, že je svátost posiluje a nemocným, kteří ztratili užívání 

smyslů, rozumu, ale je pravděpodobné, že by o svátost požádali. Svátost se neuděluje 

zemřelým a jeli v těžkém hříchu. 

 

 

2.1.4 Tajemství Trojjediného Boha 

 

V modlitbě církve „vyznání víry“ je shrnuta víra, kterou vyznávají křesťané. Vyznání víry 

také říkáme krédo (odvozeno od latinského credo = věřím) nebo symboly víry. Je to souhrn 

toho nejdůležitějšího z celého Písma „a tak bylo podáno v úplnosti jediné učení víry“. 38 

Vyznání víry ve své souhrnnosti a celistvosti nám zanechali apoštolové. V počátcích církve 

se předávalo v krátkých a závazných formulích. Na koncilu Nicejském v roce 325               

a Cařihradském v roce 381 byly krátké texty zformulovány a přijaty. „Vyznání víry 

nazývané nicejsko-cařihradské odvozuje svou velikou vážnost ze skutečnosti, že je plodem 

prvních dvou ekumenických koncilů (325 a 381). Dodnes je společné všem východním         

i západním církvím.“ 39 Bůh se jako jediný zjevil svému vyvolenému národu, Izraeli, tak, 

jak nám dokládá Písmo Starého zákona „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin 

jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší          

a celou svou silou.“ 40 Bůh ve Starém zákoně se Mojžíšovy představuje jako „Jsem který 

Jsem“. Bůh zjevil svému lidu, Mojžíšovi na hoře Sinaji, Desatero Božích přikázání. Ježíš 

Kristus „připomíná nutnost uznat Boha jako „jedině dobrého“, jako nejvyšší dobro (par 

excellence) a jako zdroj všeho dobra. Pak mu Ježíš říká: „Chceš-li však vejít do života, 

                                                 
38 KKC 186. 
39 KKC 195. 
40 Dt 6,4-5. 
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zachovávej přikázání.“ 41 Bůh ve Starém zákoně zůstal tajemný, skrytý, trestající ale 

zároveň milosrdný. Ve Starém zákoně je na několika místech naznačován příchod Syna 

Božího.  Sám Ježíš Kristus sebe označuje jako proroka (Mk 6,4, Mt 13,57, Lk 4,24,        

Jan 4,44, Lk 13,33-34). Jeho současníci v něm také vidí proroka (Mk 6,15n;8,28n,           

Mt 21,11-46; Lk 7,16; Jan 4,19;6,14;7,40;9,17). Musel se v bohatosti své osoby jevit jako 

prorok, jako ten, kdo před druhými hovoří otevřeně na místě Jiného jako reprezentant        

a vyslanec. Bůh se průběhu dějin spásy prostřednictvím proroků lidem sděloval právě to, 

co ke své spáse právě potřebovali. V osobě Božího Syna Ježíše Krista nastává ozřejmění 

toho, co Bůh od lidí požaduje a ve Starém zákoně rukou svatopisců zaznamenal. „Otec 

nazývá Ježíše milovaným Synem (ho hyios mú agaoétis) - jak při křtu v Jordánu (srov. Mt 

3,17,  Mk 1,11, Lk 3,22), tak při proměnění na hoře (srov. Mt 17,5, Mk 9,7, Lk 9,36) - 

místo „milovaný“ je užito slovo „vyvolený“).“  42 

 

V Kristologických titulech zaznamenaných v textech evangelia a ostatních textech Nového 

zákona se promítá tajemství Ježíše z Nazareta. Ježíš sám sebe tak označuje jako proroka či 

Syna člověka. Naznačuje lidsky tragickou stránku svého poslání a budoucí oslavení, ale 

zároveň se distancuje od politicko – triumfalistického mesianismu lidu. Nejčastějším 

titulem v Novém zákoně, zejména v textech svatého Pavla, je používán Kristus – Mesiáš – 

Pomazaný. Sám Ježíš toto označení výslovně neříká, ale ani nepopírá vyjma části textu 

v Janově evangeliu „Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až 

přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ 43 Nebo 

v Evangeliu podle Marka, kdy Ježíš stál před radou a na otázku velekněze odpovídá:  „On 

však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal: „Jsi ty Mesiáš, Syn 

Požehnaného?“ Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího 

a přicházet s oblaky nebeskými“ 44  V Pavlových listech se setkáváme s titulem Pán na více 

místech, např. Sk 2,36, Řím 10,9, 1 Kor 12,3. S tímto označením se setkáváme také 

v evangeliu podle Marka (Mk 11,3), Lukášově evangeliu (Lk 7,19;10,1) a v Listu 

Filipanům (Flp 2,6-11). V prvním listu Korintským nabývá toto označení rozměru 

božského statutu. V novozákonních spisech se dále setkáváme s termínem spasitel, kde 

Nový zákon mluví o Bohu jako o Spasiteli (Lk 1,47, 1Tit 1,1) a často je tento titul k osobě 

Ježíše Krista. V neposlední řadě je Ježíš také veleknězem v naprosto výjimečném smyslu,   

                                                 
41 KKC 2052. 
42 Ctirad Václav POSPÍŠIL, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplnění vydání, Praha – Kostelní Vydří: 
Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006, str. 70. 
43 Jan 4,25-26. 
44 Mk 14,61-62. 
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není rozdílu mezi Obětujícím a Obětním darem, Ježíšovo sebedarování přesahuje 

starozákonní kult „Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel, tak 

dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho 

Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova.“ 45  V Janovských spisech je osoba 

Ježíše Krista spojována se Slovem. Pro Jana je vtělení spíše než jen spojení přirozeností 

proces (stávání se člověkem), který vrcholí v okamžiku „Když Ježíš okusil octa, řekl: 

„Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal“ 46 Pro správné porozumění velkým 

christologickým titulům je nutné vždy aplikovat pravidla analogie (např. Ježíš Kristus je 

Mesiáš, ale není Mesiášem podle tehdejších dobových představ, ale je mírou všeho 

mesiášství. On je Mesiáš). Toto pravidlo nám ukazuje na božský statut nositele titulů, které 

jsou Ježíši připisovány již od narození. Lze shrnout, že Ježíš Kristus je Spasitelem, Pánem, 

Mesiášem, Synem Božím. On se tím nestává, On tím je. 

 

V apoštolském vyznání víra se modlíme „Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše 

Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, 

Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 

skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze 

Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. (…)“ 47  V této části vyznání 

je vyjádřeno tajemství Trojjediného, a také tajemství vtělení. Tajemství vtělení nelze před 

jeho uskutečněním vyvozovat pomocí rozumových úvah“ 48 Pro judaisty bylo tajemství 

vtělení nepředstavitelné. Ale i antičtí filozofové toto tajemství popírali. „Vtělení Božího 

Syna je tím nejdokonalejším myslitelným Božím díle, a proto představuje ústřední událost 

celých dějin spásy. (…) „Vtělení má tedy velmi úzkou vazbu na trinitární tajemství a navíc 

i hluboký soteriologický význam proto, že bez něho by nebylo možné skutečné zbožštění 

učedníka.“ 49  Bůh je jediný nedělitelný, v Bohu je dokonalá jednota. Přesto rozlišujeme tři 

Božské Osoby. Toto tajemství Trojjediného se pokoušelo objasnit mnoho církevních 

učitelů v minulosti, ale i dnes je to téma pro teology. Svatý Augustin, který na základě 

bádání a studia Písma a tradice a vlastní zkušenosti, dospěl k dvěma teoriím, a to teorie 

psychologická a známější teorie vnitrobožských vztahů. Augustinova teorie psychologická 
                                                 
45 Žid 5,8-10. 
46 Jan 19,30. 
47 KKC, str. 61. 
48 Ctirad Václav POSPÍŠIL, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplnění vydání, Praha – Kostelní Vydří: 
Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006, str. 179. 
49 Ctirad Václav POSPÍŠIL, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplnění vydání, Praha – Kostelní Vydří: 
Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006, str. 181. 
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zkoumá tajemství imanentní trojice pomocí analogie ze stvořeného světa. Člověk je 

obrazem Božím. Mysl vzpomíná a poznává, myslí Boha milujeme. Synonymem mysli je 

duch. Duch je jeden, přesto je vnitřně pamětí, chápáním i láskou. Tato trojice – paměť, 

rozum a láska je obrazem Boha, neboť si může pamatovat, chápat i milovat Stvořitele. Bez 

jisté podobnosti by to pro člověka nebylo možné, nemohl by mít žádný podíl na Božím 

životě, nemohl by dojít spásy. Obraz trojjedinosti je obrazem ducha – jsem to stále já, kdo 

vzpomíná, chápe a miluje. Dá se říci, že je obrazem Boží jednoty, kdy paměť odpovídá 

osobě Otce, rozum osobě Syna a láska osobě Ducha svatého.  

 

Teorie vnitrobožských vztahů nevychází z otce, ale z jediné boží podstaty směrem 

k Trojici Osob. Boží podstata je jediná, neměnná, bez případků. Rozlišení mezi Osobami 

se nemůže zakládat na podstatě, ale na jejích vlastnostech. Jednotlivé Osoby rozlišujeme 

tudíž na základě jejich vztahů. Vnitrobožské vztahy nejsou případky – cokoli vypovídáme 

o Boží přirozenosti, musíme zároveň vypovídat o každé Osobě.  

 

Mezi Otcem a Synem je vztah aktivního plození mezi Synem a Otcem platí vztah 

pasivního plození (je plozen), Otec věčně vydechuje Ducha svatého a Duch svatý je věčně 

vydechován Otcem i Synem. Otec a Syn a Duch svatý jednají prostřednictvím jediné 

přirozenosti Božské přirozenosti.  Na venek ve vztahu ke stvořenému bytí jednají jako 

jediný princip. Závěrem lze konstatovat, že vztahy v imanentní trojici jsou podstatné          

a Osoba je vnitrobožský vztah, který je reálně identický s osobou. Osoba není totožná 

s centrem vědomí vědění a chtění, to je v Bohu numericky jedno. Platí, že Osoba je reálně 

identická se vztahem.  

 

Nový zákon nehovoří ve smyslu teologické reflexe o imanentní trojici, ale o ekonomické 

trojici. Nehovoří proto o vnitrobožských vztazích, předává nám zprávu o poslání Syna       

a Ducha svatého v dějinách spásy. Bůh se nám v dějinách spásy zjevuje takový, jaký od 

věčnosti sám je, protože to vyžaduje Boží pravdivost. Kdyby Bohem sdělený příběh Ježíše 

Krista neodpovídal hloubce Boží reality, pak by nešlo hovořit o Zjevení a Ježíše Krista 

bychom nemohli považovat za vlastního zprostředkovatele Božího sebesdělení, protože 

bychom neviděli, kým Bůh opravdu je. Podstata víry v pravdivého Boha vylučuje, aby se 

Bůh v průběhu dějin spásy přetvařoval a klamal. Proto nelze radikálně odlišovat 

ekonomickou trojici od imanentní.    
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2.1.5 Význam Panny Marie 

 

Církev uctívá bohorodičku Panu Marii v průběhu církevního roku opakovaně, protože je 

nerozlučně spjata s vykupitelským dílem svého Syna. Mariánské svátky jsou mezi věřícími 

oblíbené, velká pozornost a úcta k Panně Marii se dá historicky vysledovat – velké 

množství mariánských kostelů a poutí.   

 

Již na Nicejském koncilu církevní otcové horlivě diskutovali o postavení Panny Marie. 

„Svatí otcové měli tedy odvahu nazvat svatou Pannu Marii Bohorodičkou ne proto, že by 

přirozenost Slova, tedy jeho božství, bralo svůj počátek od svaté Panny, ale proto, že 

porodila svaté tělo oduševnělé rozumovou duší, s nímž je Slovo sjednoceno podle 

hypostaze (kat´ hypostasin). Proto tedy tvrdíme, že Slovo bylo zrozeno podle těla.“ 50 Spor 

mezi dvěma církevními školami se opíral o dva názory, a to, zda Pana Maria porodila Boha 

(theotokos) anebo „pouze“ Krista (kristotokos). Církevní otcové na koncilu v Efezu v roce 

431 přiznali Panně Marii titul Theotokos – Bohorodička. Termínem „Bohorodička“ není 

míněno to, že by Panna Maria počala Slovo, protože Slovo je věčné a bez počátku. 

„Počala však jeho úplné lidství, které je od prvního okamžiku své existence spojeno se 

Slovem podle hypostaze, tedy podle osoby, a tak lze tomuto jedinému subjektu Božího Syna 

připisovat jeho narození podle těla. Maria porodila božskou osobu Slova, které je 

hypostaticky spojené s lidstvím v jejím lůně“ 51  Wilfrid Stinissen ve své knize o Panně 

Marii v části zabývající se titulem Theotokos  konstatuje: „Maria byla přece zdrojem 

Ježíšova lidství, nikoli jeho božské přirozenosti. Jak lze tedy tvrdit, že je Boží matkou? 

Odpověď zní: Nelze být matkou přirozenosti, nýbrž matkou osoby. I když Ježíš má dvě 

přirozenosti, je pouze jedinou osobou, druhou osobou Nejsvětější trojice.“ 52 Panna Maria 

byla Bohem vyvolena ke zrození svého Syna, její celý život byl oddaný Bohu a jeho službě 

a službě druhým. Panna Maria přijala Boží pozvání. Jejím ano v okamžiku zvěstování „se 

Slovo stalo tělem. Papež Pavel VI. Vybral ve své apoštolské abortaci Marialis cultus 

(1974) z mnoha dějinami tradovaných modliteb ke cti Panny Marie pouze dvě: Anděl Páně 

a růženec.“ 53  

 
                                                 
50 Ctirad Václav POSPÍŠIL, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplnění vydání, Praha – Kostelní Vydří: 
Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006, str. 141. 
51 Ctirad Václav POSPÍŠIL, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, třetí doplnění vydání, Praha – Kostelní Vydří: 
Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006, str. 141. 
52 Wilfrid STINISSEN, Mluv s nimi o Marii, Matka Boží ve svědectví Bible, Karmelitánské nakladatelství v 
Kostelní Vydří, 2005, str. 40.  
53 Wilfrid STINISSEN, Mluv s nimi o Marii, Matka Boží ve svědectví Bible, Karmelitánské nakladatelství v 
Kostelní Vydří, 2005, str. 24.  
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Panně Marii přiznávají věřící po celá staletí mimořádný význam, slavením jejích svátků jí 

projevují zvláštní úctu. Maria svým pozemským životem se stala vzorem pro apoštoly       

a posléze i pro věřící v církvi.  Nesmíme však zapomenout, že v minulosti často docházelo 

k přehánění mariánské úcty a mezi některými věřícími se jí přisuzovala až božská moc. 

„Přitom se zcela zapomínalo, že jejím úkolem v nebi není rozkazovat Synovi, ale 

přimlouvat se u něho za nás.“ 54 Postavením a úlohou Panny Marie se zabýval i poslední 

II. Vatikánský koncil, který závěry k tomuto tématu shrnul ve Věroučné konstituci o církvi 

(Lumen Gentium), v 8. kapitole. Věřícím se předkládá uctívat památku Panny Marie, 

konstatuje se její vztah k církvi a její úloha v plánu spásy. Tento posvátný sněm 

doporučuje v modlitbách i v liturgii projevovat mariánskou úctu v církvi a zachovává to, 

co bylo v minulosti rozhodnuto o uctívání Panny Marie, ale zároveň zejména teology         

a kazatele „vybízí, aby se při úvahách o jedinečné důstojnosti Bohorodičky varovali jak 

nesprávného přehánění, tak i přílišné úzkoprsosti. Budou-li pod vedením učitelského úřadu 

církve studovat Písmo svaté, svaté otce, církevní učitele a církevní liturgii, budou správně 

objasňovat úkoly a výsady blahoslavené Panny; ty mají vždycky vztah ke Kristu , původci 

veškeré pravdy, svatosti a zbožnosti.“ 55 Poslední dogma, které bylo v církvi právoplatně 

vyhlášeno dne 1. listopadu 1950, se vztahovalo právě k Bohorodičce. Papež Pius XII. 

z moci své papežské autority jako univerzální pastýř církve prohlásil Nanebevzetí Panny 

Marie za Bohem zjevenou pravdu víry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Wilfrid STINISSEN, Mluv s nimi o Marii, Matka Boží ve svědectví Bible, Karmelitánské nakladatelství v 
Kostelní Vydří, 2005, str. 105.  
55 LG 67. 
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3 Výzkum, stanovení cíle výzkumu, charakteristika zkoumaných farností 

 

Na začátku zadání tématu této práce nás zajímalo, do jaké míry a hloubky jsou věřící lidé 

schopni hovořit o podstatě křesťanství. Křesťané v církvi jsou různých profesí, mají 

vzdělání různé úrovně, mají rozdílné zájmy i názory na společnost v obecné rovině a přesto 

je „něco“ spojuje. Cílem nebylo „zkoušet“ věřící z vybraných znalostí podobně jako ve 

škole a dokonce je třeba známkovat, to bychom je apriori ihned na počátku odradili, ale 

naopak ověřit jejich niterní přesvědčení o víře a její obecné podstatě. Proto bylo nejprve 

zapotřebí z celé šíře vědění o náboženství charakterizovat ty nejdůležitější okruhy a pokud 

možno je na základě příslušné literatury stručně popsat. Této části je věnována celá první 

část této práce (kapitola 2 – 2.1.5).  

 

Na základě vypracované charakteristiky a okruhů „základních náboženských znalostí“ 

jsme přistoupili k vypracování dotazníku. Abychom mohli data sociologicky vyhodnotit, 

byla v první části dotazníku žádost o vyplnění nezákladnějších údajů o osobě respondenta. 

Dotazník byl koncipován anonymně proto, aby každý na otázky odpovídal bez obav           

z jakéhokoli jeho zneužití. Každý se může v rychlosti dopustit omylu a pak v případě 

zveřejnění (úniku informace) by to mohlo být pro něho nepříjemné. Takto jsme vrácené     

a vyplněné dotazníky byli schopni roztřídit podle věku a pohlaví, podle vzdělání, farního 

společenství a i to, zda někdy chodíval na hodiny náboženství. Tuto otázku jsme tam zadali 

úmyslně, protože mnoho věřících rodin zejména v období minulého režimu nepřihlašovalo 

oficiálně své děti do hodin náboženství, a výuka náboženství se „předávala“ jiným 

způsobem. Také jsme respondenty požádali o jejich názor, zda by měli zájem se účastnit 

nějakých seminářů přednášek a podobně na náboženská témata.  

 

Celým průzkumem jsme chtěli zjistit skutečný stav náboženských znalostí bez jakéhokoli 

ovlivnění vzájemnou spoluprací na odpovědích. Vyplnění dotazníku tedy nebyla 

„kolektivní práce“, nýbrž výhradně to byla práce individuální. Snažili jsme se o co 

nejobjektivnější výsledek. Otázky jsem nejprve konzultoval se svým vedoucím bakalářské 

práce Dr. Eliášem. Na základě stanovených okruhů společně s duchovním správcem ve 

Cvikově Rudolfem Repkou jsme vypracovali konkrétní otázky, které jsme po ověření na 

malé skupině poopravili a před vlastním průzkumem opět zkonzultovali s vedoucím této 

práce Dr. Eliášem. Předpokládali jsme, že budou rozdíly mezi věřícími ve skupinách 

starších než šedesát let a skupinami ve věku od třiceti pěti do šedesáti. Ti starší téměř 

všichni chodili na hodiny náboženství v období svého dospívání na rozdíl od střední 
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věkových skupin. Předpokládali jsme, že toto se nějakým způsobem ve statistickém 

výsledku projeví. Obce – farnosti jsme záměrně vybrali z jednoho vikariátu, abychom 

zjistili, do jaké míry má vliv okolí na náboženské znalosti věřících. Ve velkých městech je 

možná více příležitostí, jsou zde knihovna, či lépe vybaveny školy, ale na druhé straně je 

zde větší anonymita, to znamená, že v tomto prostředí se často neznají ani sousedé 

v jednom panelovém domě. V tomto případě jsme výsledek předpokládali mezi farnostmi 

vyrovnaný, spíše inklinující ve prospěch lepšího výsledku ve velkém městě. Koncepce 

dotazníku umožnila i provedení vyhodnocení odpovědí podle pohlaví, v tomto případě 

jsme nepředpokládali výraznější statistický rozdíl. Byli jsme přesvědčeni, že úroveň 

znalostí mezi muži a ženami bude vyrovnaný, to znamená statisticky shodný. 

 

Témata otázek jsme vypracovali na základě okruhů popsaných kapitole základních 

náboženských znalostí. To znamená, že otázky byly položeny ze znalosti Písma, a to ze 

Starého i Nového zákona, dále z okruhu liturgie ve vztahu k liturgickému roku, okruhu 

svátostí, trinitární teologie, významu Panny Marie a postavení papeže v církvi.     

 

Na začátku výzkumu jsme vybrali tři obce, které leží na severu Čech v Libereckém kraji, 

okres Česká Lípa, a to město Česká Lípa, Nový Bor a Cvikov. Vybrané obce leží sice 

v jedné oblasti, mají do značné míry i svoji historii, a to jak světskou tak i z pohledu 

církevního, liší se „pouze“ počtem obyvatel. Česká Lípa má cca 40 000 obyvatel, Nový 

Bor 12 000 obyvatel a Cvikov 5 000 obyvatel. V tomto výzkumu jsme se zaměřili 

výhradně na praktikující věřící římskokatolického vyznání různého věku a vzdělání. 

Všechny tři farnosti leží v severovýchodní části litoměřické diecéze a patří do 

českolipského vikariátu. Litoměřická diecéze procházela v posledních několika letech 

složitým obdobím, kdy měla dokonce tři biskupy, emeritního biskupa Josefa, který 

vzhledem k věku opakovaně požádal svatého otce o uvolnění z tohoto úřadu. Následovně 

před několika lety byl do úřadu uveden biskup Pavel, který záhy onemocněl nemocí, která 

do značné míry omezovala výkon biskupského povolání. Na pomoc byl papežem povolán 

do litoměřické diecéze biskup sousední královéhradecké diecéze Dominik Duka. Bylo to 

svým způsobem mimořádné období, kdy při mši svaté byli připomínáni vždy všichni tři 

biskupové. O to více se alespoň někteří věřící více modlili za vyřešení této situace. Toto 

období nyní skončilo, kdy na biskupské místo byl svatým otcem jmenován 20. Biskup 

litoměřický Mons. Jan Baxant. Českolipský vikariát vede P. Josef Pavlas, který sídlí na 

faře v Novém Boru. I přes svůj věk se o vikariát důsledně a zodpovědně stará, což mohu 

potvrdit i ze své osobní zkušenosti. Ve vikariátu k dnešnímu dni působí dvanáct kněží a tři 
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trvalí jáhnové, je zde 48 farností a 51 kostel. Farnost v okresním měst Česká Lípa řídí  

R.D. Viliam Matějka, který sídlí v České Lípě. Českolipské děkanství působí celkem čtyři 

duchovní, a to P. Jan Chmelař, který je již v důchodovém věku, kaplan Rudolf Repka, 

který je nyní pověřen administrátorem farnosti ve Cvikově a dva trvalí jáhni Evžen Policer 

a Milan Mordačík, který je pověřen péčí o farnost v Dubé. Českolipská farnost spravuje 

celkem patnáct farností. Ve cvikovské farnosti je ustanoven administrátorem R.D. Rudolf 

Repka, který zároveň pečuje o další tři farnosti v Lindavě, Krompachu a v Kunraticích      

u Cvikova a o filiální kostel ve Svoru a obecní kapli v Trávníku. Na faře ve Cvikově 

pořádá pro mladé lidi pravidelné měsíční akce tzv. víkendovky. Dá se říci, že fara po dobu 

jeho působení je nasycena různými aktivitami zaměřenými na podchycení mladých lidí. 

Významným poutním místem pro celou litoměřickou diecézi je bazilika svatého Vavřince 

a svaté Zdislavy s hrobem svaté Zdislavy, která je zároveň i patronkou celé diecéze a také 

Libereckého kraje. V blízkém okolí jsou dvě mariánská místa, a to skalní kaple Panny 

Marie Lurdské v Modlivém dole u Svojkova a v Horní Polici arciděkanský a poutní kostel 

Navštívení Panny Marie. Na faře v České Lípě se pravidelně několikrát v týdnu vyučuje 

náboženství (několik tříd v počtu cca osmi dětí). V českolipské bazilice Všech svatých se 

od roku 2000 pravidelně konají Festivaly duchovní hudby.  

 

Informace o farnostech byly získány osobním rozhovorem s místním ordinářem, osobní 

zkušeností a z internetových stránek zkoumaných farností a litoměřického biskupství.    
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3.1 Statistické podklady 

 

K zmapování vyznání obyvatelstva jsem použil statistické údaje z desetiletého sčítání 

obyvatelstva České republiky, tj. rok 1991 a rok 2001 publikované Českým statistickým 

úřadem. Tomuto sčítání předcházelo období postupující sekularizace a čtyřicetileté 

vládnutí komunistického režimu, který usilovně podporoval ateismus, dá se říci, že přímo 

podporoval boj proti náboženství. Toto se projevilo výrazným poklesem počtu věřících      

a naopak růstem počtu osob bez vyznání, a to již v roce 1991 oproti podobným 

průzkumům v letech 1930 a později v letech 1950. Trend poklesu věřících potvrdil             

i poslední průzkum v roce 2001, a to u všech církví vyjma církví a náboženských 

společenství, které v České republice začali působit po roce 1989, ale z celkového počtu 

věřících se jedná jenom o malé procento (viz. tabulka 1 Skladba obyvatelstva podle 

náboženského vyznání v roce 1950 a v letech 1991 a 2001). Církev římskokatolická si        

i dnes udržuje výlučné postavení.   

 

Tab. 1: Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání v roce 1950 a v letech 1991 a 

2001 56 

1950 1991 2001 Index Ukazatel 

absolutně % absolutně % absolutně % 1991/2001 

Věřící celkem 8 353 282 93,9 4 523 734 43,9 3 288 088 32,2 72,7 

v tom:        

Církev československá husitská 946 497 10,6 178 036 1,7 99 103 1,0 55,7 

Církev římskokatolická 6 792 651 76,4 4 021 385 39,0 2 740 780 26,8 68,2 

Československá církev evangelická 401 729 4,5 203 996 2,0 117 201 1,2 57,5 

Ostatní 212 405 2,4 120 317 1,2 330 993 3,2 275,1 

Osoby bez vyznání 519 962 5,8 4 112 864 39,9 6 039 991 59,0 146,9 

Nezjištěno 22 889 0,3 1 665 617 16,2 901 981 8,8 54,2 

Obyvatelstvo celkem 8 896 133 100  10 302 215 100 10 230 060 100 99,3 

 

Zajímavé je sledování náboženského vyznání podle věku, které do jisté míry dokládá vliv 

„náboženské výchovy na školách“ a především „intenzivnější předávání náboženských 

tradic v rámci rodiny“. Občané z této skupiny (tj. občané, kterým v r. 2001 bylo více jak 40 

let) se z více jak 1/3 u mužů a 2/5 u žen hlásí k náboženskému vyznání, zatímco u 

mladších věkových skupin to bylo méně než 1/5 obyvatel.  

                                                 
56 Český statistický úřad, Náboženské vyznání obyvatelstva (kód 4110-03). Náboženské vyznání obyvatelstva 
podle výsledků sldb 2001, Praha 2001, str. 17. 
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Více nábožensky založených osob žije ve venkovském osídlení oproti městskému. Je to 

dáno také tím, že v malých obcích žije více starších osob než mladších a projevují se zde 

důsledky zjištěné statistickým zpracováním části průzkumu podle věku občana. 

 

Vybrané obce Česká Lípa, Nový Bor a Cvikov leží v Libereckém kraji, ve kterém dle 

statistického zpracování v roce 2001 je nejmenší podíl lidí s náboženským vzděláním. 

V tabulce pro srovnání uvádím srovnání s krajem s nejvyšším podílem věřících a celou 

Českou republiku jako celek. 

 

Tab. 2: Srovnání Libereckého kraje s krajem s nejvyšším podílem věřících a s celou ČR 57 

Liberecký kraj   Okres Česká Lípa   

počet celkem věřící % počet celkem věřící % 

428 184 78 818 18,4 105 669 15 819 15,0 

Zlínský kraj   Uherské Hradiště   

595 010 328 516 55,2 144 517 92 844 64,2 

Česká republika      

10 230 060  3 288 088 32,1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Srov. Český statistický úřad, Náboženské vyznání obyvatelstva (kód 4110-03). Náboženské vyznání 
obyvatelstva podle výsledků sldb 2001, Praha 2001. 
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3.2 Metoda vedení průzkumu a zpracování 

 

V kapitole 3 této práce jsme si vytyčili za cíl zmapování skutečného stavu náboženských 

znalostí mezi aktivními věřícími občany římsko-katolického vyznání ve zvolených 

lokalitách na Českolipsku. Nejprve bylo zapotřebí vypracovat stručné a srozumitelné 

otázky na nejzákladnější minimum zkoumaných znalostí, jejichž témata jsou zpracována 

v kapitole 2 této práce. Otázky byly zpracovány jak s možností zaškrtnutí nabízených 

variant odpovědí (tzv. uzavřené odpovědi), tak i s možností stručné odpovědi. Dále byl 

brán zřetel na časovou náročnost, a to proto, aby se udržela pozornost respondenta             

a dotazník bylo možné vyplnit samostatně v krátkém čase po nedělní mši.  Dotazník byl 

koncipován tak, aby byla zaručena anonymita respondenta. Srozumitelnost otázek 

v dotazníku byla nejprve vyzkoušena na malé skupině osob, a po vyhodnocení připomínek 

byl doplněn o přesnější formulace a upraveno pořadí otázek. Respondent dotazník 

vyplňoval ihned po převzetí, doba jeho vyplnění se pohybovala přibližně v rozpětí 5 – 15 

minut. S každým zkoumaným respondentem byl po té veden stručný pohovor. Spolupráce 

respondenta byla založena na dobrovolnosti. Oslovený respondent, který z jakéhokoli 

důvodu nechtěl dotazník vyplnit, ale byl s ním udělán krátký pohovor, je ve vyhodnocení 

vyznačen jako vydaný, ale nevrácený dotazník. Tazatel nemohl přeformulovávat otázky 

tak, že by každému respondentovi tzv. seděla na tělo, neboť zde by docházelo k zásadnímu 

zkreslení výzkumu. „V kvantitativním výzkumu si prostě nemůžeme dovolit žádné 

vylepšování otázek. Kvantitativní výzkum je testování hypotéz o skupinách, a ne                  

o jedincích.“ 58 Dotazník obsahuje také část otázek, které jsou koncipovány jako otázky 

otevřené, kde „výčet možných odpovědí není předložen zkoumané osobě, ale tazatel 

zaškrtává v záznamovém archu tu z připravených kategorií, která je nejbližší výroku 

respondenta“. 59 Tento typ otázek byl náročnější na přemýšlení a neposlední řadě i na 

vhodnou formulaci odpovědi, kterou respondent do připraveného dotazníku vepsal. 

V každé farnosti jsem si vybral důvěryhodnou osobu jako tazatele, který dotazníky 

předával k vyplnění a neprodleně po vyplnění přebíral zpět. Respondenti byli vybírání 

rovnoměrně dle věkových kategorií a ve stejném poměru mezi ženami a muži, abych se 

vyhnul případnému zkreslení zkoumaného vzorku.  

 

                                                 
58 Prof. PhDr. Miroslav DISMAN, Csc., Jak se vyrábí sociologická znalost, Univerzita Karlova v Praze, 
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, str. 126. 
59 Prof. PhDr. Miroslav DISMAN, Csc., Jak se vyrábí sociologická znalost, Univerzita Karlova v Praze, 
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, str. 127. 
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V otázkách jsme záměrně nepoužili otázku „proč“, neboť na tuto otázku musí hledat 

odpovědi výzkumník a ne respondent, cituji: „Prof. Hyklík ve svých přednáškách 

z psychologie zdůrazňoval, že otázka „proč“ do interview nebo do dotazníku prostě 

nepatří. Odpověď na toto „proč“ musí hledat výzkumník a ne respondent“. 60 Věřících 

aktivně se účastnících mších svatých ve farnosti Česká Lípa je přibližně 250, v Novém 

Boru 100 a ve Cvikově 50. Celkem je to okolo 400 věřících. Tento údaj je graficky 

znázorněn v grafu číslo 1. Z objektivního a technického hlediska se nelze dotazovat všech 

věřících. „Pro úplnou analýzu bychom potřebovali skutečně vyčíslit nejen vztahy mezi 

všemi proměnnými, ale i mezi všemi možnými kombinacemi. Již tato úloha by vyžadovala 

vypočítat, analyzovat a interpretovat skutečně astronomické množství koeficientů“. 61  Bylo 

osloveno 90 respondentů, tj. 22,5 % věřících ve zkoumaných farnostech. Z tohoto počtu 

bylo zpět vráceno celkem 43 dotazníky, tj. 47,8%  oslovených věřících, nebo-li 10,75% 

z celkového počtu všech věřících ve zkoumaných farnostech. 

 

Graf 1: Celkový počet věřících ve vztahu ke zkoumané farnosti  
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Pro podrobnější přehled o rozložení respondentů, kteří odevzdali vyplněný dotazník           

a oslovených respondentů celkem vzhledem k celkovému počtu věřících ve vybraných 

farnostech, uvádím graf číslo 2. Z tohoto grafu je zřejmé, že v jednotlivých farnostech je 

rozdílný počet věřících, ale výběr respondentů byl proveden tak, aby jejich počet byl 

srovnatelný zejména s ohledem na budoucího statistické zpracování. 

 

 

 

 

                                                 
60 Prof. PhDr. Miroslav DISMAN, Csc., Jak se vyrábí sociologická znalost, Univerzita Karlova v Praze, 
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, str. 29. 
61 Prof. PhDr. Miroslav DISMAN, Csc., Jak se vyrábí sociologická znalost, Univerzita Karlova v Praze, 
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, str. 26. 
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Graf 2: Porovnání celkového počtu věřících vzhledem k osloveným respondentům             

a respondentům, kteří dotazník odevzdali. 
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Pro statistické vyhodnocení byla každá otázka označena znaky A1, A2 …A16 (otázka číslo 

5 byla pro statistické vyhodnocení rozdělena, protože mohla být správně označena 

odpověď „a“ a odpověď „b“ mohla být chybně nebo obráceně). Každá správná odpověď 

byla ohodnocena číslem „1“ a chybné číslem „0“. To znamená, že maximální zisk mohl 

být 16 bodů na jeden dotazník. Pro vlastní zpracování jsem vyhotovil tabulku, kde 

každému řádku jsem zapsal bodové ohodnocení každého dotazníku dle jednotlivých 

otázek. Sloupce znamenaly jednotlivé otázky. To znamená, že jsem tak zjistil základní 

hodnoty pro další vyhodnocení výsledků, a to součty správných odpovědí jednotlivých 

anonymních respondentů (součty v řádku), tak součty správných odpovědí dle jednotlivých 

otázek (součty ve sloupci). Tak jsme mohli zjistit dalšími statistickými výpočty rozdíly 

vědomostní úrovně mezi různými skupinami a zároveň náročnost jednotlivých otázek. Do 

pracovní tabulky jsme zařadili i data, která se týkají respondenta, i když anonymního, a to 

věk a pohlaví, příslušnost k farnosti, úroveň vzdělání, a také zda prošel výukou 

náboženství či ne. Tabulka s pomocnými výsledky vzhledem k svému rozsahu je uvedena 

v příloze (příloha číslo 1). Podrobnější popis uvádím v kapitole výsledky výzkumu             

a vyhodnocení výsledků. 

 

Způsob vyhodnocení dat získaných sociologickým průzkumem byl realizován v souladu 

s metodikou publikovanou v knize Analýza kategorizovaných dat v sociologii. „Sociologie 

má, ve srovnání s jinými vědními obory, nejen své vlastní (velmi složité)analytické úlohy, 

ale i povaha dat je jiná (především k jejich genezi, měřící a výběrové chybě).“ 62    

  
                                                 
62 RNDr. Jan ŘEHÁK, RNDr. Blanka ŘEHÁKOVÁ, Analýza kategorizovaných dat v sociologii, Academia, 
1986, str. 11. 
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3.3 Sestavení dotazníku 

 

Na základě metodický poznatků uvedených v předchozích podkapitolách 3 – 3.2  a pro 

tento účel námi stanovených základních náboženských znalostí uveden v kapitolách           

2 – 2.2.5 byl sestaven dotazník, jehož konečná podoba, tak jak byl v terénu použit, je 

uvedena v příloze této práce. 

 

Respondenti si nelépe poradili s otázkami číslo 7, 8 a 15 ve znění „Jak se člověk stane 

křesťanem?, Co jsou to svátosti?, a Panna Maria je:“. Ze 41 odpovědí bylo správně 

zodpovězeno 37. V pořadí úspěšnosti se podělili o první tři místa, seřadíme-li vyhodnocené 

odpovědi sestupně podle počtu správných odpovědí. Tyto otázky patřili mezi jednoduché, 

u otázky „Panna Marie je:“ jsme čekali o malinko více chyb, a to proto, že jsme měli 

obavy ze záměny některých pojmů. Pouze o jeden bod měně, tedy s počtem 36 bodů, tady 

na čtvrté příčce úspěšnosti, byla otázka číslo 4 „Kdo a kde dostal desatero Božích 

přikázání?“. Na otázky číslo 5a „Kterou nedělí začíná liturgický rok?“ a číslo 13 

„Vyjmenuj tři božské osoby:“ odpovědělo správně 35 respondentů, tj. pořadí pět až šest. 

Na sedmém až devátém místě shodně po 33 bodech získali tři otázky, a to otázka číslo 1 

„První apoštolové, které Ježíš povolal, se živili jako:“, číslo 2 „Jak se jmenoval syn 

Abrahámův?“ a číslo 9 „Kdo ustanovil církev?“ Desáté místo se 32 body získala otázka 

číslo 6 „Vyjmenuj alespoň čtyři doby liturgického roku:“. Na jedenácté pozici skončila 

otázka číslo 4 „Jak se jmenoval první král Izraele?“, se ziskem 31 bod. O dvanáctou a 

třináctou příčku pořadí s počtem 30 bodů se dělí otázky číslo 5b „Kterou nedělí začíná 

liturgický rok?“ a číslo jedenáct „Od které události začala církev veřejně působit?“. 

Čtrnácté místo s 25 body, skončila otázka číslo 11 „ Kdo je hlavou církve?“. Poslední 

patnáctou příčku s 12 správnými odpověďmi obsadila otázka číslo 14 „Stručně 

charakterizuj vzájemný vztah božských osob mezi sebou“. U této otázky jsme 

předpokládali, že na ni nebude lehké odpovědět, ale zároveň jsme nečekali, že tak málo 

respondentů ji dobře zpracuje. Byla to nejtěžší otázka z celého dotazníku.                       
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3.4 Výsledky výzkumu a jejich vyhodnocení 

  

Výsledky výzkumu jsou vyhodnocovány na základě zpracování dat, která jsou zanesena    

a sumarizována v tabulce „Vyhodnocení dotazníku“, která je vzhledem k svému formátu   

a velikosti uvedena v příloze číslo 1. V této tabulce je přehledně zpracovaná sumarizace 

jednotlivých výsledků, včetně základních údajů o respondentovi (více viz. kapitola 3.2). 

Respondent, který odpověděl všechny otázky správně, tak mohl získat 16 bodů (jedna 

správná odpověď = 1 bod). Tomuto odpovídá součet v řádku. Naopak součty bodů ve 

sloupci nám říkají náročnost otázky. Je-li tento součet roven počtu odevzdaných dotazníku, 

v tomto případě je roven číslu 41, byla otázka všemi zodpovězená správně. Z toho 

vyplývá, že čím je číslo nižší než 41, tím je otázka těžší. Nyní můžeme vyhodnotit 

zodpovězené otázky podle jejich náročnosti a vyhodnotit odpovědi respondentů. Podle 

náročnosti otázek jsme rozdělili otázky do třech kategorií, a to na otázky lehké (počet bodů 

41 – 36), středně těžké (35 – 30) a těžké (29 a méně). Výkony respondentů jsme rozdělili 

na pět skupin, a to na hodnocení výborné (16 – 15 bodů), chvalitebné (14 – 13), dobré    

(12 – 11), dostatečné (10 – 9) a nedostatečné (8 - 0).  

 

Graf 3: Vyhodnocení náročnosti otázek 
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Z grafu číslo 3 „Vyhodnocení náročnosti otázek“ lze přímo konstatovat, že náročnost 

otázek poměrně byla rozdílná. Nejlehčí otázky získaly z celkových 41 možných bodů 37, 

nejtěžší 12, respektive 16. Můžeme také říci, že otázky splnily pravidla průzkumu, podle 

kterých byl test připravován. Otázky byly srozumitelné a bylo je tudíž možné vyplnit 

neprodleně po převzetí respondentem. Z testu jako těžké se projevily otázky číslo 12 

„Papež je ve svém úřadu“ a číslo 14 „Stručně charakterizuj vzájemný vztah božských osob 

mezi sebou“. U otázky číslo 14 jsme očekávali, že na ni rychle, stručně a správně 

odpovědět nebude lehké, ale správných pouze 12 odpovědí nás překvapilo. Vysvětlujeme 

si to tím, že pro respondenty bylo těžké v „časové tísni“ napsat správně formulovanou 
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odpověď, nedokázali se soustředit. Naopak otázku číslo 12 „Papež je ve svém úřadu:“ jsme 

považovali za poměrně lehkou, což test nepotvrdil. Mezi nejlépe zodpovězené otázky po 

vyhodnocení patří otázky číslo 8 - Co jsou to svátosti, číslo 9 - Kdo ustanovil církev a číslo 

15 - Panna Maria je, získali shodně 37 bodů. Výsledek u otázek číslo 8 a 9 jsme 

předpokládali, u otázky číslo 15 jsme čekali nepatrně menší úspěšnost. Je to 

pravděpodobně způsobeno tím, že Panna Maria je u věřících dobře vnímána. Pořadí 

náročnosti otázek od nejlehčích (1) po nejtěžší (15) je uvedeno v kapitole 3.3 Sestavení 

dotazníku s uvedením počtu správných odpovědí. 

 

Graf 4: Vyhodnocení dotazníků do pěti skupin 
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Graf číslo 4: Vyhodnocení dotazníků do pěti skupiny podobně jako ve škole ohodnocení 

znalostí studentů nám poskytuje obrázek o znalostech věřících bez rozlišení, tj. bez použití 

doplňujících informací o respondentovi. Očekávali jsme, že hodnocení chvalitebné bude 

převyšovat ostatní stupně, a to se potvrdilo.  Přesto ale musím říci, že výsledek v kategorii 

dostatečné a nedostatečné není nepřehlédnutelný. Celkově můžeme konstatovat, že věřící 

lidé jsou schopni obhájit svoji víru i na základě náboženských nauk, zejména těch, které 

v průběhu bohoslužeb prožívají. 

 

Doplňující údaje do dotazníku byly zadány cíleně. Měli jsme zájem využít příležitost         

a něco se o respondentech dozvědět více informací, abychom mohli provést i složitější 

porovnání. Tyto doplňující informace jsme různými výpočetními metodami využili pro 

statistické vyhodnocení zkoumané skupiny. Každý respondent byl tak zároveň požádán, 

aby vypsal stručně údaje ke své osobě (kromě jména a ostatních identifikačních údajů). 

Jednalo se o tyto údaje: farní společenství, pohlaví, věk, zda se účastnil výuky náboženství 

a jeho vzdělání. Asi nejvíce nás zajímal vliv výuky náboženství na věřící v porovnání 

s těmi, kteří z jakéhokoli důvodu na hodiny náboženství nechodili, důvod jsme v testu 

nezjišťovali. Očekávali jsme, že se tato výuka statisticky projeví. Tomuto způsobu 

výpočtu, to znamená matematické vyjádření vztahů mezi výukou náboženství a znalostmi 
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obou skupin respondentů se říká korelace. Tato korelace je v tabulce číslo 3 - Korelace 

mezi výukou náboženství a znalostmi. Výsledek nás překvapil, protože vliv výuky 

náboženství na náboženské znalosti se neprojevil. Přibližuje-li se vypočtená hodnota číslu 

1, je potvrzen zkoumaný vliv, v tomto případě byla hodnota 0,143 a 0,441, a to prokazuje 

opak. Důvod této zjištěné zkušenosti vidíme v tom, že se projevil časový odstup, kdy na 

náboženství věřící chodili a obecně se dá říci, že časem většina lidí teoretické vědomosti 

získané na základní škole nedokáže přesně formulovat, i když vědí, o co se jedná. 

Průměrný věk všech respondentů byl 43,6 let. Řekl bych, že se tak potvrdil vliv 

bohoslužeb na věřícího člověka, případně jiných aktivit organizovaných farním 

společenstvím.  

 

Tab. 3: Korelace mezi výukou náboženství a znalostmi 

    výuka náboženství Znalost 

Pearson Correlation 1 0,143 

  Sig. (2-tailed)  0,441 

výuka 

náboženství 

  N 31 31 

Pearson Correlation 0,143 1 

Sig. (2-tailed) 0,441  

znalost 

  N 31 41 

 

Dalším zajímavým zjištěním bylo vyhodnocení otázek ve vztahu k pohlaví. Podrobnosti 

jsou uvedeny v tabulce číslo 4 - Korelace mezi znalostmi a pohlavím. V této kategorii jsme 

očekávali vyrovnaný stav. Vypočtená korelace opravdu tento předpoklad potvrdila, 

vypočtené hodnoty 0,223 a 0,204 byly téměř totožné.  

 

Tab. 4: Korelace mezi znalostmi a pohlavím  

    Znalost Pohlaví 

Pearson Correlation 1 0,223 

  Sig. (2-tailed)   0,204 

znalost 

 N 41 34 

Pearson Correlation 0,223 1 

  Sig. (2-tailed) 0,204   

pohlaví 

  N 34 34 
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Do průzkumu byli vybíráni věřící lidé různých skupin, to platilo i o věku. Toto nám 

umožnilo provést srovnání mezi věkem respondentů a jejich znalostmi. Statistický výpočet 

je uveden v tabulce číslo 5 - Korelace mezi znalostmi a věkem. Pět respondentů svůj věk 

v dotazníku neuvedlo, to znamená, že u 35 respondentů věk známe. Nejmladšímu 

respondentovi bylo v době konání průzkumu patnáct let a nejstaršímu sedmdesátdevět.  

Ostatní respondenti byli měrně rovnoměrné zastoupeni mezi těmito dvěma výše 

zmíněnými limity. Předpokládali jsme, že lépe na tom budou starší lidé, myšleno asi od 

věku šedesáti let a výše, a také mladí ve věku patnáct až třicet let. Skupina středního věku 

v období své školní docházky žila v době, kdy výuka náboženství nebyla minulým 

režimem podporována a skupina starších své mládí prožila v době, kdy náboženství nebylo 

potlačováno podobně jako skupina mladších. Tento výsledek korelace víceméně potvrdil 

korelaci k výuce náboženství (viz výše, tabulka číslo 3). Výsledek nezaznamenal výrazně 

zásadní rozdíly, mírně lépe však jsou na tom starší generace.   

 

Tab. 5: Korelace mezi znalostmi a věkem  

    Znalost Věk 

Pearson Correlation 1 0,086 

  Sig. (2-tailed)   0,625 

znalost 

  N 41 35 

Pearson Correlation 0,086 1 

  Sig. (2-tailed) 0,625   

věk 

  N 35 35 

 

Přehlednost výsledků statisticky využitelných dat nám umožňují tzv. křížové tabulky. 

Křížová tabulka číslo 6 - Vztah mezi znalostmi a pohlavím nám poskytuje srovnání podle 

výsledků znalostí v závislosti na pohlaví respondenta. Znalosti jsou označeny číslicí 0 – 9, 

kde 0 uvádí nejslabší výsledek a protipólem je číslo 9, které naopak uvádí nejlepší 

výsledek. Výsledek znalostí tak můžeme hodnotit v rozpětí 0 až 9. Z tabulky je patrné, že 

nejvíce respondentů je ve skupině znalostí číslo 8, kde je 8 respondentů, dále ve skupině 7, 

6 respondentů a na třetí pozici skupina číslo 6 s 5 respondenty. Rozdělíme-li to podle 

pohlaví, zjišťujeme, že v daném průzkumu je rozdíl v pořadí znalostních skupin mez muži 

a ženami. U mužů je pořadí skupin 8 a 3 s osmi respondenty a 4 a 2 se dvěma respondenty. 

U žen je nejúspěšnější znalostní skupina číslo 7 s pěti respondenty a následuje skupina 

číslo 6 a 8 shodně se čtyřmi respondenty. V této tabulce vyzněl nepatrný rozdíl 
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náboženských znalostí mezi muži a ženami ve prospěch žen, ale výše uvedená korelace, 

která vyjadřuje tyto vztahy potvrdila nevelké rozdíly. V tomto porovnání lze konstatovat, 

že rozdíly náboženských znalostí mezi muži a ženami nejsou zásadní, ale můžeme také 

říci, že ženy byli v tomto průzkumu nepatrně chytřejší než muži.   

 

Křížová tab. 6: Vztah mezi znalostmi a pohlavím  

 Pohlaví Součet 

  muž Žena   

znalost 0 0 1 1 

  1 1 2 3 

  2 2 0 2 

  3 3 0 3 

  4 2 1 3 

  5 1 0 1 

  6 1 4 5 

  7 1 5 6 

  8 3 4 7 

  9 1 2 3 

součet 15 19 34 

 

Přehledné vyjádření vztahu mezi znalostmi a věkovým skupinami výstižně zobrazuje 

křížová tabulka číslo 7 - Vztah mezi znalostmi a věkovými skupinami. Stupně znalosti jsou 

vyjádřeny čísly 0 – 9 obdobně jako v předešlé křížové tabulce číslo 6. Respondenty jsme 

rozdělili do sedmi věkových skupin, a to skupina 1 je složena z respondentů ve věku        

15 - 19 let, skupina 2 = 20 – 29 let, 3 = 30 – 39 let, 4 = 40 – 50 let, 5 = 51 – 60 let,             

6 = 61 – 70 a 7 věková skupina  =  71 – 79 let. Z tabulky lze vyčíst, že nejúspěšnější 

skupinou jsou věkové skupiny číslo 1 (15 – 19 let) a 4 (40 – 50 let) následovaných 

skupinou 6. Naopak nejslabší je skupina číslo 3, tj. věk v rozpětí 30 – 39 let.  
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Křížová tab. 7: Vztah mezi znalostmi a věkovými skupinami  

 Věk součet 

  1 2 3 4 5 6 7   

znalost2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

  1 1 0 0 1 1 0 0 3 

  2 0 0 0 3 0 0 0 3 

  3 0 1 1 0 0 0 0 2 

  4 0 0 0 0 2 1 0 3 

  5 1 0 0 0 0 0 0 1 

  6 1 2 1 0 0 1 0 5 

  7 0 0 0 2 1 1 3 7 

  8 2 1 0 2 0 1 1 7 

  9 2 0 0 0 0 1 0 3 

součet 8 4 2 8 4 5 4 35 

 

Šetřením bylo zjištěno, že věkový průměr respondentů, kteří odevzdali vyplněný dotazník, 

mezi jednotlivými farnostmi je v rozpětí 9,4 roky, věkový průměr všech činil 43,6 let. 

V tabulce číslo 8 je uveden věkový průměr ve farnosti s uvedením průměrného bodového 

zisku vyhodnocených dotazníků. Toto porovnání dokladuje výsledek šetření uvedený výše 

v korelaci mezi znalostmi a věkem. Dá se říci, že i přes rozdílný věkový průměr 

zkoumaných skupin je výsledek srovnatelný bez výrazných výkyvů, zjištěný rozdíl 0.6 

bodu nelze považovat za významný rozdíl. Na tento výsledek má určitě vliv i to, že 

všechny tři farnosti, přestože mají svého místního duchovního správce, patří po stránce 

správní do jednoho vikariátu a biskupství. Opačný výsledek by byl nepravděpodobný. 

  

Tab. 8: Průměr výsledků a průměrný věk podle vybraných farností 

 průměr výsledků průměrný věk 

Cvikov 12,5 48,3 

Nový Bor 12,1 41,1 

Česká Lípa 11,9 38,9 
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4 Závěr 

 

Tato práce začínala s cílem o zmapování stavu náboženských znalostí praktikujících 

věřících křesťanů. Z jednotlivých teologických nauk byly na základě dostupné teologické 

literatury stanoveny základní teologické okruhy a následně zpracován okruh otázek,         

ze kterých byl vypracován dotazník pro vlastní průzkum v terénu. Vymezený prostor nebyl 

pro mne zcela neznámý, což mi umožnilo rozložit vlastní průzkum mezi jednotlivé skupiny 

rovnoměrně vzhledem k charakteru vybraných farností, dá se říci, že osloven byl 

věrohodný a odpovídající vzorek dané farnosti, jak vzhledem k věku farníků, tak                  

i k jejich pohlaví. Vzhledem k tomu, že odevzdané formuláře dotazníků byly vyplněny      

ze strany respondentů zodpovědně, dala se získaná data nejen statisticky zpracovat, ale 

také vzájemně porovnávat a vyhodnocovat.  

 

Úspěšnost vyhodnocení odpovědí dopadla bez zásadního překvapení. Pro tento účel jsme si 

stanovili stupnici hodnocení podobnou jako ve škole. Nejčastěji se vyhodnocené dotazníky 

dostaly do skupiny hodnocení stupněm chvalitebným, následně stupněm výborným. Náš 

předpoklad úrovně znalostí se před vyhodnocením výsledků průzkumu klonil také ke 

stupni chvalitebný s tím, že následovat bude stupeň výborný a dobrý přibližně na stejné 

úrovni. Skupina dotazníků oznámkovaná známkou nedostatečnou nás svým počtem (čtyři) 

překvapila. Očekávali jsme, že do této skupiny se žádný z respondentů nedostane. Tento 

propad lze vysvětlit tím, že tito respondenti se nedokázali řádně koncentrovat v průběhu 

vyplňování dotazníku. Překvapením pro nás bylo zjištění, kdy skupina respondentů, kteří 

v dotazníku zapsali, že z nějakých důvodů nechodili na hodiny náboženství 

(zaznamenaným počtem to byla minoritní skupina), měla své výsledky srovnatelné se 

skupinou, která na náboženství chodila. Tito lidé svoji výuku v náboženském vzdělání 

dokázali nahradit. Jakým způsobem tento průzkum nezjišťoval, protože v tomto se náš 

předpoklad nepotvrdil. Ze zjištěných výsledků můžeme také usuzovat, že věřící katolíci se 

zajímají o biblická témata, sdělovanému Slovu rozumí. Liturgie je pro věřící zdrojem 

přijímání, prožívání a rozvíjení Kristova tajemství. Zároveň vnímají liturgii v čase, 

jednotlivá období dobře od sebe rozlišují. Zde je dobře patrné, že věřící lidé bohoslužby 

většinou prožívají živě, uvědomují si její obsah a potřebu. Toto výsledek testu potvrdil, 

protože otázky tématicky zaměřené na Písmo a liturgické doby byly zodpovězeny. 

Problémy nastávají, je-li třeba vysvětlit hlubší teologickou úvahu. Tento průzkum nám 

ukázal, že věřící lidé si jsou vědomi své víry, i když někdy nedokážou náročnější odpovědi 

rychle správně zformulovat. Toto je spíše způsobeno malou schopností vyjádřit hloubku 
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teologického tajemství. Také do určité míry musíme zohlednit prostředí a okolnosti 

v průběhu vyplňování dotazníku, kdy se někteří respondenti na dané téma nedokázali řádně 

soustředit.  

 

I přes to, že litoměřická diecéze dlouhou dobu měla svého ustanoveného biskupa 

dlouhodobě nemocného, a na řízení diecéze se po toto období podílelo více pověřených 

biskupů, byly výsledky průzkumu mezi vybranými farnostmi vyrovnané bez významné 

statistické odchylky. Církev v rámci diecéze tak dokázala toto přechodné období 

překlenout a bez přerušení byla schopna plnit své poslání. I přes zmíněné obtíže nebylo 

narušeno pastýřské poslání biskupů. Výsledky průzkumu nám v tomto směru naznačují, že 

v životě dochází k nečekaným událostem, které je nutné řešit, ale vždy se můžeme a máme 

opírat o Boží pomoc, ale současně s Boží pomocí hledat řešení.  

 

Výsledky této práce nám ozřejmily skutečný stav základních znalostí o teologii. Se závěry 

šetření budou seznámeni příslušní duchovní správci. Bylo by dobré zjištěný stav 

zapracovat vhodnou formou do příprav mimoliturgických farních setkání, která se 

pravidelně konají. Na tato setkání často dochází mladí lidé, kteří o poslání církve téměř nic 

neznají (např. víkendovky ve Cvikově). Už to, že na faru přijdou a jsou ochotni 

respektovat stanovená pravidla znamená, že jsou ochotni naslouchat. Je zde tak vytvářen 

prostor pro šíření evangelia mimo věřící křesťany. Je zajímavé, že tito mladí se přijdou do 

farního prostředí podívat a následně se na setkání vracejí. Vzniká zde vhodný prostor pro 

nenásilné a citlivé předávání a vysvětlování základů víry. Bylo by zajímavé zjistit, do jaké 

míry tito lidé vnímají nové farní prostředí a přijímají ho, a jak je po stránce duchovní 

ovlivňuje.  
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Přílohy:  

 

I   Dotazník 

II Vyhodnocení dotazníku 
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Seznam použitých zkratek 

 

V bakalářské práci jsou použity zkratky knih Písma svatého podle ekumenického překladu. 

Tyto zkratky jsou uvedeny ve vložce Dokumentů II. vatikánského koncilu, Karmelitánské 

nakladatelství v Kostelním Vydří, 2002. 

 

V práci jsou dále použity zkratky dokumentů Druhého vatikánského koncilu, které jsou 

uvedeny v knize Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakladatelství 

v Kostelním Vydří, 2002. 

  

KKC   Katechismus katolické církve, Praha 2002 

DV      věroučná konstituce II. vat. koncilu o Božím zjevení Dei verbum 

LG       věroučná konstituce II. vat. koncilu o církvi Lumen gentium      

SC       věroučná konstituce II. vat. koncilu o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium  

 

Dt        5. kniha Mojžíšova 

Ef        List sv. apoštola Pavla Efesanům 

Flp       List sv. apoštola Pavla Filipanům 

Gn       1. kniha Mojžíšova  

Iz         Kniha proroka Izaiáše 

Jak       List sv. apoštola Jakuba 

Jan       Evangelium podle Jana 

1 Jan    1. list sv. apoštola Jana 

Lk        Evangelium podle Lukáše 

Mk       Evangelium podle Marka 

Mt        Evangelium podle Matouše 

1 Petr   1. list sv. apoštola Petra 

Řím  List sv. apoštola Pavla Římanům 

Tit        List sv. apoštola Pavla Titovi 

Žid       List Židům 

2 Sol    2. list sv. apoštola Pavla Soluňanům 
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Příloha číslo I 

Dotazník 

 

Získaná data budou použita v bakalářské práci (Univerzita Karlova Praha, katolická 

teologická fakulta) na téma: Výzkum náboženských znalostí mezi křesťany na Českolipsku 

Děkuji za vyplnění. Ivo Škola 

 

Údaje o dotazovaném pro statistické zpracování: 

Farní společenství v: ……………………………………………………….……, dotazovaný je: muž – žena * 

věk: ………………….  

V minulosti se zúčastnil vyučování náboženství: ano – ne * 

Vzdělání:  

základní, středoškolské bez maturity, středoškolské s maturitou, vysokoškolské jiné *, 

……………………………... 

Dotazovaný by měl zájem se účastnit přednášek, seminářů apod. na náboženská témata: ano – ne * 

* nevhodné škrtněte      

 

Správnou odpověď zakroužkujte, nebo stručně odpovězte. 

 

1. První apoštolové, které Ježíš povolal, se živili jako:  

a. Farizeové 

b. Rybáři 

c. Tesaři 

d. Řezbáři 

 

2. jak se jmenoval syn Abrahámův?  

a. Izák 

b. Ezau 

c. Jákob 

 

3. Kdo a kde dostal desatero Božích přikázání? 

a. Mojžíš na hoře Sinaj 

b. Mojžíš na Kalvárii 

c. Jan Křtitel v Jordánu 
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4. Jak se jmenoval první král Izraele?  

a. Saul 

b. Samuel 

c. David 

 

5. Kterou nedělí začíná liturgický rok? 

a. Začíná: .…………………………….  

b. Končí:………………………………  

 

6. Vyjmenuj alespoň čtyři doby liturgického roku:  

a. ……………………. 

b. ……………………. 

c. …………………….. 

d. …………………….. 

e. …………………….. 

 

7. Jak se člověk stane křesťanem?  

a. Vzýváním Ducha Svatého 

b. Křtem 

c. Biřmováním 

d. Nedělní účastí na mši svaté 

 

8. Co jsou to svátosti?  

a. Viditelná znamení neviditelné Boží milosti 

b. Pobožnosti (křížová cesta, májová, růženec) 

c. Adorace 

 

9. Kdo ustanovil církev? 

• …………………………….. 

 

10. Od které události začala církev veřejně působit? 

• ……………………………... 
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11. Kdo je hlavou církve?  

a. Duch Svatý 

b. Papež-římský biskup 

c. Ježíš Kristus 

 

12. Papež je ve svém úřadu:  

a. NÁSTUPCE Sv. Petra a ZÁSTUPCE Krista na Zemi 

b. ZÁSTUPCE Sv. Petra a NÁSTUPCE Krista na Zemi 

 

13. Vyjmenuj tři božské osoby:  

• ……………………………... 

• ……………………………... 

• ……………………………... 

 

14. Stručně charakterizuj vzájemný vztah božských osob mezi sebou                      

• ……………………………...……………………………...…………………

…………...……………………………...……………………………...……

………………………...……………………………...………………………

……...……………………………...……………………………...…………

…………………...……………………………...……………………………

...……………………………...……………………………...……………… 

 

15. Panna Maria je:  

a. Součástí jedné z božských osob, a to …………………. 

b. Kristorodička 

c. Bohorodička 
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Příloha číslo II 

 

Bude před tiskem vložena na tuto stranu tj. na stranu 52, (zde není z důvodu jiného 

formátu, na CD viz. soubor „Příloha č_II.xls“). 
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Anglická anotace   

 

Ivo Skola: Research on religious knowledges among Christians in area of Ceska Lipa 
Bachelor work 
 
This bachelor work is focused on preparation, process and way of elaboration of the 
research on primary religious knowledges. On the basis of available theological literature 
there were determined primary theological knowledges for a purpose of elaboration of a 
file of questions that were processed in a questionnaire after a confirmation of a small 
group of believers. The questions were chosen from these theological areas: Testimony, 
liturgy and time, sacraments, the secret of the Trinitanian God and Mariology. There is an 
emphasis on intelligibility of the questions and speed of processing the questionnaire by 
respondents. Selection of believers was realized from the practising Christians in selected 
parishes in Ceska Lipa, Novy Bor and Cvikov. The selected parishes come under diocese 
of Litomerice.  
The aim of this work was to verify levels of religious knowledges in definite area on 
selected group of people and subsequent comparison of mutual relations realized by the 
investigation. The clerical staff of the selected parishes will be notified about results of the 
research. 
 
Five key words: 
 Primary religious knowledges 
 Testimony  
 Sacraments  
 Spiritual community  
 Questionnaire 
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Resumé 

 

ŠKOLA, Ivo: Výzkum náboženských znalostí mezi křesťany na Českolipsku 

Bakalářská práce 

 

Bakalářská práce Výzkum náboženských znalostí mezi křesťany na Českolipsku pojednává 

o realizaci záměru této práce, tj. zjištění skutečného stavu náboženských znalostí mezi 

praktikujícími římskokatolickými věřícími v oblasti Českolipska. Vybrané farnosti se od 

sebe lišili svojí velikostí jak co do počtu věřících v dané farnosti, tak i do počtu všech lidí 

v žijících v dané obci. Naopak duchovní vedení farností lze považovat za shodné, i když 

každá farnost má svého místního ordináře, protože všechny tři vybrané farnosti patří do 

jedné diecéze, a to litoměřické. Výběr respondentů byl v každé farnosti vyvážený 

vzhledem k věku, pohlaví a úrovně vzdělání. 

 

Výsledky práce budou po dohodě s příslušným místním duchovním správcem použity ve 

výzkumem dotčených farnostech. 

 

 

 

 

Údaj o počtu znaků počítaných včetně mezer a poznámek 

 

98 552 znaků včetně mezer a poznámek bez příloh  


