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RESUMÉ 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl odpovědět na dvě základní otázky: 

1) Jsou křesťané působící v politice a ve veřejných funkcích specifickou kategorií Božího 

lidu, pro kterou by bylo užitečné vytvořit nějaký speciální typ kategoriální pastorace? 

2) V případě, že by této skupině křesťanů byla kategoriální pastorace k užitku, jaké 

pastorační strategie by měly být použity? 

Odpověď na první otázku lze nalézt v úvodních kapitolách práce. Na několika 

vybraných historických úsecích je dokumentováno, jak se církev jako instituce postupně 

emancipovala od mocenských státních struktur (byť leckdy tomu bylo i naopak).  

Dále je popsána a zdokumentována dlouhá cesta zvyšování nároků na laiky se 

zdůrazněním jejich nyní už nezastupitelného místa nositelů a hlasatelů sociálního učení 

církve. Řada oficiálních církevních dokumentů 19., 20. i tohoto století úlohu laiků jako 

světských představitelů křesťanského učení nejen popisují, ale současně všechny, kteří se 

odhodlali na cestu politiky vstoupit, tyto dokumenty povzbuzují a dávají jim někdy rámcové, 

jindy konkrétnější mantinely a obrysy pro jejich veřejné působení. 

Křesťané v politice se tak i na základě těchto dokumentů stávají autentickými nositeli 

a hlasateli evangelia. Jejich nezanedbatelnou úlohou je v maximální možné míře promítnout 

sociální nauku církve do světských struktur. K tomu, aby byli katoličtí laici schopni tyto 

nároky zvládnout, je nezbytné nejen je dobře vybavit po stránce vědomostí a kompetencí, ale 

také je permanentně duchovně povzbuzovat a provázet. I Plenární sněm Katolické církve 

v České republice ve svém závěrečném dokumentu "Život a poslání křesťanů v církvi a ve 

světě" tuto aktuální výzvu doby zřetelně artikuluje. 

K tomu, aby občanské iniciativy s křesťanským espritem mohly standardně působit, je 

nezbytné, aby kromě legislativního rámce, který vůbec umožňuje existenci podobných aktivit, 

existovala také početná skupina křesťanů na všech úrovních, skupina, která je ochotna 

a schopna věnovat část svého času a sil ve prospěch celku. 

Diplomová práce rovněž popisuje dosud skromné aktivity v oblasti, která by se snad se 

značnou dávkou odvahy dala označit jako kategoriální pastorace politiků (modlitební snídaně, 

adventní snídaně, duchovní obnova atd.). 



V práci je rovněž  naznačeno, že do budoucna by bylo vhodné zmapovat případný 

zájem o zvláštní pastorační péči nejen pro centrální, ale také (a možná především) pro 

komunální politiky. Velmi aproximativní úvaha dokládá, že se jedná velmi pravděpodobně 

o stovky křesťanů, kteří by zvláštní, tedy kategoriální pastorační péči potřebovali a snad 

i ocenili. 

Značná specifika cílové skupiny samozřejmě vyžadují promyšlené speciální pastorační 

strategie a moudré využití současných komunikačních prostředků. Pro politiky by například 

vzniknout virtuální internetová farnost. Decézní pastorační centra by mohla zvážit uspořádání 

pilotních duchovních cvičení, rekolekcí, setkání křesťanských politiků atd.  

Snad tento, jeden z prvních pokusů v této oblasti, povede k zamyšlení, jak ty, kteří nás 

křesťany ve veřejném životě reprezentují a zastupují na jejich nelehké cestě i pastoračně 

intenzivněji doprovázet. 

 


