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MOTTO: 

 

„Výzva křesťanům - aby se víra, naděje a láska dostala i do nejzazšího koutu Země, 

vyžaduje naprosto nezbytnou spolupráci laických věřících. Jejich zvláštní poslání 

spočívá v tom, jak tvrdí II. Vatikánský koncil, aby poslání evangelia proniklo do 

současného řádu věcí a proměnilo ho podle božího úradku.  Důležitým aspektem 

laické mise je služba společnosti prostřednictvím činnosti v politice; biskupové musejí 

věřícím dodávat odvahu k zodpovědnému životu i k věnování se této důležité dimenzi 

sociální charity tak, aby občanská společnost, jíž jsou všichni křesťanští laikové členy 

na plný úvazek, se vyvíjela směrem ke spravedlnosti, rovnosti a obraně hodnot, jako 

jsou ochrana lidského života, manželství a rodiny, a tím přispěla k materiálním 

a duchovním hodnotám celé společnosti.“ 

(Benedikt XVI., Řím, 11.9.2008) 
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1 ÚVOD 

 

Politika zaujímala v dějinách křesťanství vždycky výjimečné postavení. Bylo tomu 

tak ale především po stránce institucionální. Církev byla totiž v minulosti považována 

i sama sebe leckdy považovala za samostatnou politickou mocnost a tím také za 

konkurentku jiných mocností. Politika byla v církvi tedy méně chápána jako místo pro 

sebeuskutečňování člověka a naplňování plánu křesťanské spásy. Proto byla politika 

v teologickém myšlení odkazována do oblasti veřejného církevního práva a tam byl 

základním problémem, který byl popisován, vztah mezi církví a státem. 

Z obecného hlediska lze politiku chápat jako v podstatě každou individuální 

činnost. Tak jak už dovodil Aristoteles, člověk se rodí, žije a rozvíjí vždy ve společenství - 

v rodině, v obci, ve státě - proto je tvorem politickým, který sám o sobě nemůže obstát. Při 

každé své činnosti, při každém svém úkonu vychází z aktuální dějinné situace, a ta je právě 

situací společenskou a politickou. Známkou lidského konání je tedy to, že je politické. To, 

že veškeré individuální lidské jednání má politický charakter, je objektivní skutečnost, 

i když si to člověk vůbec nepřipouští nebo si toho není vůbec vědom. Křesťané působící 

v politice by  však měli i všechny tyto obecné aspekty do své odpovědnosti za svět umět 

promítat.  

Pro zapojení křesťanů do veřejného života jsou nezbytnými předpoklady 

náboženská svoboda a demokratické uspořádání státu. 

O tom, že politika je služba, se v dnešní situaci odváží nahlas a veřejně mluvit 

jenom málokdo. Přesto a právě proto jsem přesvědčen, že tento boj politici a veřejní 

činitelé nesmí lehce vzdávat, i kdyby tlak médií byl sebevětší. Politika a veřejná činnost je 

velmi zvláštní a obtížné řemeslo. Nestačí jenom chtít, nestačí mít jenom osobní dispozice, 

nestačí mít jenom dobré vzdělání, dobré  přátele.  Myslí-li veřejný činitel svou misi 

opravdu vážně, chce-li být opravdu tím, kdo si je vědom, že je občany poslán řešit i jejich 

problémy, je třeba se na tuto úlohu nejen dobře připravit, ale také svůj obzor řádným 

způsobem permanentně rozšiřovat.  
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Je dobře, že se církev v posledních letech v rámci kategoriální pastorace zaměřuje 

na různé skupiny, které vykazují určité shodné znaky nebo zvláštnosti - vojáky, vězně, 

nemocné, cizince atd. Co však stále chybí, je zřetelnější odpověď na otázku, zda si zvláštní 

péči zasluhují také politici a veřejní pracovníci. Je zřejmé, že ze strany církve je třeba pro 

politiky učinit o něco více než je povinná modlitba za politiky a státníky na Velký pátek 

a tu a tam při mši svaté prosba. Jenom díky laickým aktivitám pořádané "modlitební 

snídaně" či jednou ročně konané exercicie či duchovní obnova nemohou být trvalým 

řešením. Nejde jen o 281 zákonodárců, 20 ministrů a několik stovek státních úředníků. 

Vždyť v České republice je 6.000 starostů, 10.000 místostarostů a více než 60.000 

zastupitelů. Z uvedených čísel není obtížné odhadnout, že věřících křesťanů je mezi nimi 

určitě několik tisíc. 

 K tomu, aby křesťané své poslání ve světě mohli dobře plnit, se od nich právem 

očekává samozřejmě plná kompetence v odborných oblastech (to by ostatně mělo platit pro 

všechny); křesťanští politici to však v některých směrech mají o trošku těžší. Mnozí od 

nich totiž očekávají, že jsou nejen dobrými odborníky na národohospodářství, finančnictví, 

školství, zdravotnictví atd., ale že jsou na určité úrovni v náboženských naukách. A navíc 

jsou na křesťany ve veřejném životě kladeny (ať už právem nebo ne) od většinové 

společnosti i další požadavky. To, co projde téměř bez povšimnutí téměř každému, 

křesťanskému politikovi projde stěží a za lačné pozorností médií. 

 Sociální a politická angažovanost velice trápila katolický svět už od konce 

19. století. Tehdy se začalo hovořit o liberální sdílené demokracii. Aby bylo možno snáze 

pochopit současný postoj katolické církve ke světu a k úloze laiků jako určitých mediátorů 

a zprostředkovatelů křesťanského učení ve světě, je nezbytné se nejprve zabývat dlouhým 

vývojem vztahu církve a státu. Ve 2. kapitole jsou uvedeny základní modely 

konfesněprávních  systémů současnosti a rovněž jsou zde stručně zmíněny některé klíčové 

historické události, které předznamenaly dnešní stav. 

 Události ekonomického charakteru v 19. století, někdy nazývané průmyslovou 

revolucí, měly nejen dramatické sociální důsledky, ale vedly i k nastolení dalších 

závažných problémů v oblasti politiky, kultury, morálky atd. Řešení dělnické otázky 

postupně a v průběhu dalších mnoha desetiletí vytvořilo a zformulovalo poměrně velmi 

ucelenou sociální nauku katolické církve. Záhy však začalo být zřejmé, že církev jako 

instituce nemá sama dostatečné prostředky a vliv k prosazování svého sociálního učení 

a že je nezbytné jako určité převodové páky v nesrovnatelně větší míře zapojit 

a zaktivizovat laiky. V kapitole třetí "Aktivizace laiků v boji za sociální spravedlnost, za 
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práva církve a křesťanů"  jsou stručně popsány úkoly, které církev na laiky kladla 

v jednotlivých sociálních encyklikách před Druhým vatikánským koncilem; zvláštní 

pozornost je věnována i zvýraznění role laiků v dokumentech tohoto sněmu 

i  v encyklikách následujících. 

 Navrácení svobodných poměrů do naší země v 90. letech minulého století 

znamenalo pro mnoho angažovaných křesťanů příležitost zapojit se naplno i do veřejného 

života. Aby svou úlohu mohli dobře plnit nejen jako občané - odborníci, ale i jako křesťané 

- nositelé církevní nauky, je třeba je dobře formovat. Zprostředkovat a nabídnout jim 

i dobré teoretické základy pro jejich veřejnou činnost. Kapitola 4 uvádí některé základní 

teze důležité i pro pastorační práci s politiky a veřejnými činiteli. 

Svět, ve kterém žijeme, se dynamicky a velmi rychle mění a vyvíjí. Nostalgické 

vzpomínání na staré dobré časy ani bláhová očekávání dramaticky lepší situace 

v budoucnu nám, kteří žijeme dnes, nic neřeší. Francouzští biskupové výstižně 

připomínají: "Měníme svět a společnost. Jeden svět ustupuje a druhý se začíná objevovat, 

aniž by existoval jakýkoliv předem stanovený model pro jeho budování."1 

 I pro pastorační práci ovšem platí, že má-li odpovídat "tepu" doby, je nezbytné si 

uvědomit určité hranice: současná pastorace probíhá ve světě dneška, který v celé šíři 

nemůžeme znát, ale i pro zítřek, který neznáme a který snad můžeme jen z určitých 

náznaků tušit. Je ovšem nutné vyhnout se pokušení řešit pastorační otázky způsobem, který 

dosud předpokládá, že existuje svět včerejška a že je to místo, v němž se naše pastorace 

bude uskutečňovat. 

V páté kapitole je uvedeno několik praktických zkušeností s duchovním vedením 

křesťanů v politice a je zde také učiněn pokus o formulaci některých obecných závěrů pro 

pastoraci v oblasti politiky a veřejné správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 FRANCOUZSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE: Pozvat současnou společnost k životu z víry. Dopis 
francouzským katolíkům, Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003,  21. 
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2 VZTAHY MEZI CÍRKVÍ A STÁTEM 

 

Vztah církve k politice a k politikům se v průběhu dvaceti století velmi měnil 

a  vyvíjel. Není cílem této práce popisovat jednotlivé etapy vývoje, leč je zcela jasné, že od 

období, kdy církev vznikla, se měnil jak názor státu na křesťany a církve, tak naopak názor 

křesťanů a místních církví na stát, panovníka i vládní struktury. A dá se jistě (možná 

s  jistou nadsázkou) i nyní konstatovat, že napříč současnou civilizací je možno vidět 

prakticky všechna historická stadia. I v současné Evropě se vyskytuje celá řada forem - od 

pochopitelné naprosto specifické situace církevního státu Vatikán, přes různé formy 

teokratického státu zpravidla monarchií, kdy např. britský panovník je automaticky hlavou 

státu i anglikánské církve, přes obdobná uspořádání v některých skandinávských státech, 

kdy kromě britského modelu se navíc každý narozený občan automaticky stává členem 

státní církve, až po víceméně liberální uspořádání ve většině států Evropy. 

 

2.1 Modely vztahu církve a státu v Evropě 

 

Formálně lze popsat následující  konfesněprávní systémy: 

 

2.1.1 Státy se státním náboženstvím 

 

Toto uspořádání má následující znaky. 

- stát se v předpisech nejvyšší právní síly (ústava, ústavní zákon, mezinárodní 

smlouva) nebo z historických důvodů hlásí k některé víře (státní náboženství), které 

jsou přiznávány zvláštní výsady (zvýšená ochrana, účast ve veřejném životě, 

finanční zabezpečení apod.);2 

- existence jiných konfesí je buď zcela vyloučena nebo pouze tolerována, přičemž 

možnost jejich působení se liší stát od státu (v žádném případě nejsou postaveny 

naroveň státnímu náboženství); 

- příklady ze současnosti: většina zemí s islámskou většinou (význam jiných konfesí 

je v nich minimální, často vedou zoufalý zápas o holou existenci); nesmiřitelné 

pronásledování v některých státech světa (například Saudská Arábie se vůbec netají 

                                                 
2 Srov. TRETERA Jiří Rajmund: Financování církví v zemích Evropské unie, in: Náboženství a veřejná moc 
v zemích Evropské unie. Sborník textů z konference, Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2009, 79–
81. 
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tím, že jakékoliv veřejné vyznávání křesťanství je v příkrém rozporu s představami 

vládnoucích Saudů o světě, respektive o světě, který právě oni považují za jediný 

možný a jediný správný);  

- v Evropě se také tento model ještě vyskytuje např. v Anglii (anglikánská církev), 

Skotsku (presbyteriánská církev), Řecku (pravoslaví) nebo Dánsku, Norsku 

a  Islandu (luteránství), nicméně v těchto zemích je svoboda jiných církví 

a  náboženských společností poměrně velká. 

 

2.1.2 Totalitní státy s ideologií nahrazující náboženství 

 

Tyto státy se vyznačují tím, že roli státního náboženství nahrazuje státní ateistická 

ideologie, nejčastěji komunismus. Byť v řadě případů byla a je i v těchto zemích formálně 

zaručena svoboda svědomí, nelze ve skutečnosti o náboženské svobodě hovořit (šikana 

věřících, perzekuce duchovních, přísný státní dohled nad veškerou činností církví 

a náboženských společností apod.). 

I u nás máme s tímto modelem značné zkušenosti. Řešení náboženské otázky bylo 

nasnadě. Po linii organizace a struktury církve byli izolováni biskupové a bylo jim 

internací či vězením znemožněno přímé řízení svěřených diecézí. Mužské řehole byly 

násilně rozpuštěny a pokusy o jejich obnovu byly přísně trestány. Do jejich řad nasazovala 

Státní bezpečnost agenty, kteří měli sledovat, zda řeholníci nevyvíjejí "protistátní" činnost.  

Ženské řehole měly kromě internace jedinou možnost - výjimečně sloužit u duševně 

nemocných, v zemědělství či v pohraničních továrnách.  

V oblasti běžného života církve ve společnosti bylo bráněno náboženské výchově 

na školách nátlakem na rodiče ze stran ředitelů a učitelů. Přihlášení se k víře bylo jasnou 

zábranou ke studiu na řadě vyšších i vysokých školách, zvláště humanitních směrů. Církev 

byla vytlačena ze svého staletého teritoria - ze škol, nemocnic, z péče o vojáky a vězně 

(pokud ve vězení neskončili její členové jako oběti). O působení ve sdělovacích 

prostředcích si mohli věřící nechat jen zdát. Existovalo jediné Ústřední církevní 

nakladatelství s několika zájmovými tituly vydanými ročně v omezeném nákladu a s přísně 

střeženým vydáváním tzv. Katolických novin.3 

Bylo období, kdy také budoucí kněží byli přísně vybíráni. Měli většinou pocházet 

z dělnických rodin, být ochotni pouze k tomu, co stát a strana dovolí, a především omezit 

                                                 
3 Srov. DUKA Dominik, BADAL Milan: Bílá kniha církve. S černou kapitolou. 20 let svobody 1989–2009, 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 
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svou činnost na vymírající starší generace věřících. Komunisté byli přesvědčeni, že 

existence církve je vymezena jen několika generacemi a že "vědecký" ateismus 

přesvědčivě zvítězí v hlavách i srdcích lidí. Celková vnější činnost církve tak spočívala 

v ideálním případě ve sloužení mší, pohřbívání, výjimečně křtění a svatbách. 

V komunistické řeči šlo o "uspokojování náboženských potřeb věřících". K těmto úkonům 

vymysleli straničtí ideologové světské alternativy, které měly buď církevní obřady 

nahradit, nebo alespoň podmínit. Namísto křtu nastoupilo vítání nových občánků na 

národních výborech, na pohřbu měl poslední slovo občanský řečník, který vše uvedl na 

pravou míru, svatbu v kostele bylo možné absolvovat jen poté, co snoubenci podstoupili 

obřad občanský na národním výboru. 

Příkladem ze současnosti může být Kuba, Vietnam, Čína, Severní Korea. 

Historicky nejdále pokročila komunistická Albánie, která roku 1967 zakázala vyznání 

jakéhokoliv náboženství a činnost všech církví a náboženských společností. Dnes je však 

i  v Albánii situace podstatně jiná a vedle většinové muslimské populace svobodně 

koexistují jak pravoslavní tak římští katolíci. 

 

2.1.3 Státy nábožensky neutrální  

 

Zvláště v Evropě je tento model vnímán jako progresivnější a nepochybně 

spravedlivější (roku 2000 na něj přešlo i Švédsko, kde do té doby fungoval systém 

státní luteránské církve), s následujícími charakteristikami: 

- stát deklaruje svoji náboženskou neutralitu (neidentifikuje se s žádným vyznáním), 

garantuje rovnost všech vyznání a ke všem církvím a náboženským společnostem 

se v zásadě chová stejně (paritní systém); 

- snaha o pokojnou koexistenci státu na straně jedné a církví a náboženských 

společností na straně druhé; 

- stát se nevměšuje do náboženských záležitostí a vnitřní organizace jednotlivých 

církví a náboženských společností; 

Lze popsat dva základní typy: 

- odluka státu od církve - důsledné oddělení církví a náboženských společností od 

státu, které je provedeno vůči církvím a náboženským společnostem ohleduplně 

(USA 1789–1791), Brazílie (1890–1893) nebo nepřátelsky (Francie 1905–1908); 

- světský stát kooperační - světský (laický) stát oceňuje nezastupitelné místo církví 

a  náboženských společností ve společnosti a spolupracuje s nimi v oblastech 
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společného zájmu (výchova a vyučování, sociální věci, zdravotnictví, vězeňství, 

armáda, kultura, prevence před zločinností apod.); vzorem je německý model, 

nastavený Výmarskou ústavou ze dne 11. srpna 1919, jehož principy pak po období 

nacismu (1933–1945) obnovila ústava Spolkové republiky Německo ze dne 

23.  května 1949 (Grundgesetz), vyhlášená zatím pouze v okupačních zónách 

velmocí; v současnosti existuje v drtivé většině evropských států včetně České 

republiky.4 

Nedá se však jednoduše konstatovat, že tam, kde státní náboženství a státní církev 

jsou navíc posíleny formálním předsednictvím panovníka, by se většina obyvatel právě 

tímto ve vztahu k náboženství řídila. Určitě lze pro zajímavost uvést vztah občanů zemí 

Evropské unie k náboženství. 

Na obrázku [1] je uveden kartogram mapy Evropy znázorňující víru občanů 

v Boha. Dle této mapy je výše uvedená konstatace doložená i graficky. 

 

OBRÁZEK 1: Kartogram evropských zemí s procentním zastoupením lidí věřících v Boha5 

 
 
 

                                                 
4 Srov. VALEŠ Václav: Konfesní právo. Průvodce studiem, Plzeň - Aleš Čeněk, 2008,  15. 
5 EUROPEAN COMMISSION: Social values, Science and Technology, in: Special Eurobarometer, čl. 225, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf (10.2.2010). 
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TABULKA 1: Víra v Boha v  evropských zemích6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 EUROPEAN COMMISSION: Social values, Science and Technology, in: Special Eurobarometer, č. 225, 
převzato z http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_Evrop%C4%9B 
(10.2.2010.). 

Víra                 
v Boha

Víra v duši 
nebo životní 

energii

Nevěří v Boha, 
ani duši či 

životní energii

Turecko 95 % 2 % 1 %

Malta 95 % 3 % 1 %

Kypr 90 % 7 % 2 %

Rumunsko 90 % 8 % 1 %

Řecko 81 % 16 % 3 %

Portugalsko 81 % 12 % 6 %

Polsko 80 % 15 % 1 %

Itálie 74 % 16 % 6 %

Irsko 73 % 22 % 4 %

Chorvatsko 67 % 25 % 7 %

Slovensko 61 % 26 % 11 %

Španělsko 59 % 21 % 18 %

Rakousko 54 % 34 % 8 %

Litva 49 % 36 % 12 %

Švýcarsko 48 % 39 % 9 %

Německo 47 % 25 % 25 %

Lucembursko 44 % 28 % 22 %

Maďarsko 44 % 31 % 19 %

Belgie 43 % 29 % 27 %

Finsko 41 % 41 % 16 %

Bulharsko 40 % 40 % 13 %

Island 38 % 48 % 11 %

Spojené království 38 % 40 % 20 %

Lotyšsko 37 % 49 % 10 %

Slovinsko 37 % 46 % 16 %

Francie 34 % 27 % 33 %

Nizozemsko 34 % 37 % 27 %

Norsko 32 % 47 % 17 %

Dánsko 31 % 49 % 19 %

Švédsko 23 % 53 % 23 %

Česká republika 19 % 50 % 30 %

Estonsko 16 % 54 % 26 %

Stát
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Evropská unie pomocí tzv. Eurobarometru testuje vztah občanů jednotlivých zemí 

jak k víře v Boha, tak i k víře v duši nebo životní energii. Rovněž zjišťuje, kolik procent 

obyvatel "nevěří v nic". Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce [1]. 

Jistě v řadě oblastí světa (USA, Jižní Amerika, řada států Afriky) je formální 

i skutečná religiozita ještě podstatně vyšší než je evropský průměr. Pro účel této práce je 

však podstatnější, jak se do řízení a vedení státu, společnosti, společenství křesťanská víra 

promítá a také jak církev pečuje o veřejné činitele a politiky.  

 

2.2 Některé historické etapy 

 

Římskokatolická církev po řadě staletí, kdy nebylo jasné, zda církev je spravována 

světským panovníkem nebo naopak kdy papežové svým vlivem a svou mocí určovali, kdo 

bude stát v čele státu, si především od konce 19. století velmi intenzívně začala 

uvědomovat, že je třeba přesněji vymezit vztah církve, náboženství, křesťanů ke 

společnosti.  

Bude užitečné se letmo dotknout některých etap vývoje vztahu stát - církev. 

 

2.2.1 Nesystematické pronásledování křesťanů (1. století – 250) 

 

Ačkoliv se Římané k cizím kultům chovali poměrně tolerantně a dokonce přejímali 

bohy z jiných náboženských systémů (etruských, řeckých, egyptských, syrských, 

perských), u křesťanství tomu bylo zcela opačně, přestože jak samotný Kristus, tak i další 

osobnosti prvotní církve se k římské říši a jejímu zřízení nechovali nijak odmítavě: 

"Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."7; "Každý ať se podřizuje 

vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, 

kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na 

sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná 

zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní 

pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se 

bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo 

činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. 

Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte 

                                                 
7 L 20,25.  
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každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu 

čest."8  

První vážné pronásledování křesťanů v římské říši propuklo za vlády císaře Nerona 

(54-68) po katastrofálním požáru Říma v červenci 64. Podezření (byť bylo zřejmě 

nepravdivé) z možného žhářství  padlo na zhýralého a všeho schopného Nerona. Ten, aby 

se mu vyhnul, poštval veřejné mínění a záhy i represivní orgány říše proti křesťanské 

církvi. Oběťmi perzekuce se v letech 64–67 staly vedle velkého množství jiných také 

hlavní postavy prvotní církve - Šimon Petr, představený sboru apoštolů, a misionář Pavel 

z Tarsu. 

Druhá vlna pronásledování, zaměřená především na oblasti Itálie a Malé Asie, se 

pak odehrála za vlády Domitiána (81–96), který se jako jeden z prvních římských císařů 

prohlásil už za svého života za boha a vyžadoval od svých poddaných prokazování 

božských poct.9 

 

2.2.2 Systematické pronásledování křesťanů (250–311) 

 

Novou a daleko krutější fází pronásledování křesťanů v římské říši odstartoval roku 

250 císař Decius (249–251). Zřejmě roku 250 byla zákonem stanovena povinnost všem 

občanům říše (kromě židů), aby vykonali před státní úřední komisí oběť státnímu 

pohanskému náboženství (šlo o pouhé pálení vonného tymiánu před sochou nebo obrazem 

císaře), jinak měli být popraveni. O tom, že dotyčná osoba vykonala oběť, pak úřední 

komise vyhotovila písemné potvrzení (libellus). 

Pro pohanské věřící Deciův příkaz nepředstavoval žádný problém, zvlášť když 

náboženství v římském pojetí bylo silně ritualizováno, takže vnější úkon (modlitba, oběť) 

nemusel vždy odpovídat vnitřnímu stavu člověka. U křesťanů tomu bylo jinak - císař 

správně předpokládal, že ze strachu ze smrti buď obětují (a tím se sami vyloučí ze 

společenství církve), nebo neuposlechnou a budou mučením nuceni, aby se vzdali své víry, 

popř. popraveni. 

Decidův edikt o povinné oběti křesťanskou církev nesmírně oslabil - řada věřících 

skutečně z donucení formální oběť vykonala, řada si libellus opatřila podplacením členů 

státní komise, řada uprchla ze země, řada na řádný kompromis nepřistoupila a byla týrána 

a popravena. Brzká smrt císaře Decia (251) pak znamenala přerušení perzekuce, ale pouze 

                                                 
8 Ř 13,1-7. 
9 Srov. VALEŠ: op. cit., 21-22. 
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dočasně. Ještě ve 3. století některá protikřesťanská opatření aplikovali císařové Valerianus 

(253–258) a Aurelianus (270–275). Po roce 275 pak nastala několik desetiletí dlouhá 

přestávka. 10 

Nejtvrdší pronásledování pak zahájil roku 303 stržením křesťanské baziliky přímo 

proti císařskému paláci v maloasijské Nikomédii císař Dioklecián (284–305), jinak 

schopný vládce a vojevůdce, údajně po věštbě kněží pohanského boha Apollóna v Milétu. 

Ostatně Dioklecián již dávno předtím striktně pro svou osobu vyžadoval oslovení 

"dominus et deus" (latinsky pán a bůh) a tomu odpovídající pocty, na což křesťané nikdy 

nemohli přistoupit, protože pro křesťana byl a je pravým Bohem pouze Kristus.  

 

2.2.3 Konstantinovský obrat (po roce 313)11 

 

Císař Konstantin Veliký (313–337) správně odhadl obrovský potenciál skrytý 

v křesťanství a začal jej - ačkoliv on sám (nechal se pokřtít až roku 337 na smrtelném loži) 

a drtivá většina obyvatelstva římské říše byla pohanská - přímo i skrytě podporovat 

(dotace, stavba bohoslužebných prostor). Záhy se do římského právního řádu (jednoznačně 

pod vlivem křesťanství) promítly následující zásady:12  

- zákazy vražd dětí; 

- zrušení zákazu celibátu; 

- větší uznání významu rodiny; 

- ochrana otroků před bezdůvodnou šikanou majitelů; 

- a od roku 321 dokonce zavedení neděle jako dne pracovního klidu. 

Na druhé straně však Konstantin hodlal církev zapojit do státního aparátu a do její 

činnosti neustále zasahoval řešením věroučných i liturgických otázek, svoláním 

1. nicejského koncilu roku 325 i lokálních církevních synodů, ovlivňováním obsazování 

biskupských stolců. 

V Konstantinem nastoupeném kurzu kooperace státu a církve pokračovali i jeho 

nástupci, s výjimkou krátké pohanské reakce za vlády císaře Juliána Apostaty (361-363). 

Císař Theodosius (379–395) roku 380 ediktem prohlásil křesťanství za státní náboženství, 

přičemž pohanství bylo již pouze trpěno. Restriktivní zásahy státní moci se netýkaly 

                                                 
10 Srov. FRÖHLICH, Roland: Dva tisíce let dějin církve, Praha - Vyšehrad, 1999, s. 22. 
11 Srov. ŘÍČAN Rudolf, MOLNÁR Amedeo: Dvanáct století církevních dějin, Praha: Kalich, 2008, 112n. 
12 Srov. VALEŠ: op. cit., 23. 
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výlučně pohanství - podobná opatření postihla i židovské obce a církevní společnosti 

s naukou odlišnou od oficiální křesťanské nauky (ariáni, donatisté). 

 

2.2.4 Formula Gelasiana (494) 

 

Přenesení hlavního města římské říše do Konstantinopole (330), zhroucení 

západořímské říše (476) a dočasná absence císařské autority v Itálii významně ovlivnily 

pohled na vzájemný poměr církve a státu. Úskalím těsného propojení státu a křesťanské 

víry po roce 313, zejména necitlivému zasahování císařů do vnitřních záležitostí církve, 

věnovali pozornost zejména sv. Ambrož (+397), biskup milánský, sv. Augustin (+430) 

a papež Lev Veliký (+431). V dílech těchto církevních otců se poprvé objevuje myšlenka 

autonomie církve, uceleně formulovaná papežem Gelasiem I. (492–496) roku 494 v dopise 

adresovaném východořímskému císaři Anastasiovi I. (491–518).13 

Gelasiova teorie (formula Gelasiana) předpokládala existenci dvou mocí:14  

- posvátná autorita papeže (autoritas sacrata pontificum); 

- moc panovníků (regalis potestat). 

Ani jedna z těchto mocí nezávisela na druhé, protože obě ustanovil sám Bůh. 

Důležitější pochopitelně byla moc duchovní, protože panovníci byli v otázce spásy své 

duše závislí na církvi a klérus byl před Bohem odpovědný i za ně. Světská moc také měla 

za všech okolností respektovat autonomii církve ve věcech víry. To však neznamenalo, že 

by duchovní byli vyňati z působnosti právních předpisů vydávaných státem, týkajících se 

veřejného pořádku a záležitostí státoprávních. 

Myšlenka dualismu dvou mocí se postupně prosazovala na křesťanském západě. Na 

východě (Byzantská říše) došlo k procesu zrcadlově obrácenému, totiž k ještě těsnějšímu 

propojení státu a církve. 

 

2.2.5 Byzanstký cézaropapismus (395–1453) 

 

Po rozdělení římské říše v roce 395 se v její východní helénizované části, 

označované jako Byzantská říše (její státní příslušníci se ovšem tehdy ještě důsledně 

považovali za Římany), nacházely čtyři východní patriarcháty - Antiochie, Jeruzalém, 

                                                 
13 Srov. ŘÍČAN, MOLNÁR: op. cit., 157 a 196. 
14 Srov. VALEŠ: op. cit., 24. Srov. FRÖHLICH: op. cit.,. 82. Srov. FRANZEN August: Malé dějiny církve, 
Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006 74 a 89.  
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Alexandrie (všechny od 7. století pod islámskou nadvládou) a Konstantinopol. Byzantská 

říše se považovala za nejkřesťanštější stát a dokonce předobraz Božího království na zemi. 

Charakteristickým rysem Byzantské říše bylo téměř neotřesitelné postavení 

despoticky panujícího císaře, formálně nadřazeného všem ostatním panovníkům, přičemž 

jeho moc měla podle dobových představ sakrální charakter. Z tohoto titulu mu byla 

způsobem na Západě naprosto neobvyklým podřízena i církev. Tento systém je označován 

jako cézaropapismus. Byzantský císař bezskupulózně zasahoval do vnitřních záležitostí 

církve.15  

 

2.2.6 Franský a otonský cézaropapismus (8. – 11. století) 

 

Dynastie Karlovců, která roku 751 svrhla Merovejce a chopila se vlády nad 

Franskou říší, se ve vztahu k církvi inspirovala byzantskou praxí. Zvlášť markantně se to 

projevilo za panování Karla Velikého (768–814), poprvé používajícího titulu vládce 

"z Boží milosti" (od roku 769) a označovaného současníky tituly jako "kněz a prorok".16 

Sakrální charakter jeho moci dále zvýraznila jeho císařská korunovace roku 800 v Římě, 

jíž byl formálně postaven naroveň byzantskému císaři. 

Na druhé straně však Frankové chápali církev jako jeden z mocenských prostředků 

(vedle armády a státního aparátu), který za všech okolností vykonával dozor, zasahoval do 

její struktury, upravoval vlastními výnosy postavení a pravomoc církve (kapituláře), 

jmenoval podle svého uvážení vysoké církevní hodnostáře (biskupy, opaty) a pověřoval je 

ryze politickými úkoly. Dokonce i papeže, ač byl viditelnou hlavou církve, považoval 

Karel Veliký za jednoho ze svých místodržících na Apeninském poloostrově (papežský 

stát se stal lénem Franské říše). 

Protože po roce 890 prožilo papežství těžkou krizi a na několik desetiletí se ocitlo 

v područí mocných římských šlechtických rodů, které ho vtáhly do svých vzájemných 

intrik, sporů a vyřizování účtů, byly zásahy císařské moci do života církve, zejména do 

obsazování papežského stolce, poměrně dlouho po roce 962 chápány jako oprávněné. 

 

 

 

 

                                                 
15 Srov. VALEŠ: op. cit., 26. 
16 Srov. FRANZEN: op. cit., 121. 
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2.2.7 Reformy přelomu prvního a druhého tisíciletí 

 

Reformní kroky započaté clunyjským hnutím17 se přirozeně neprojevily okamžitě. 

Zvláště v oblasti politické emancipace narážela církev na silný odpor panovníků raně 

feudálních států, především Svaté říše římské (1024–1125 sálská dynastie), jejíž císař 

Jindřich III. (1039–1056) zasahoval do života církve naprosto suverénně; v roce 1046 na 

synodech v Sutri a v Římě sesadil tři papeže a nechal zvolit nástupcem sv. Petra svého 

chráněnce. 

Katolická církev se však v polovině 11. století proti nepřípustnému vměšování laiků 

důrazně vzepřela. Papež Mikuláš II. (1056–1061) vydal roku 1059 zcela zásadní bulu In 

nomine Domini.  Ta volbu papeže svěřila výhradně kardinálům a zcela z ní vyloučila 

zasahování císařů i římské aristokracie; pokud by se volitelé cítili ohroženi, mohli se sejít 

i mimo Řím.18 

Naprostý obrat ve vztahu mezi světskou a duchovní mocí znamenal pontifikát 

papeže Řehoře VII. (1073–1085). Jeho program svobody církve (libertas ecclesiae) 

vyhlášený roku 1075 a označovaný jako Dictatus papae mj. obsahoval zdůraznění 

výjimečnosti papežského úřadu, jeho nadřazenost nad světskou mocí (právo používat 

odznaky císařské moci, právo ustanovovat i sesazovat císaře, nejvyšší soudní pravomoc), 

zákaz laické investitury (oprávnění církve bez vnějších vlivů rozhodovat o obsazení 

biskupských stolců) nebo tezi o neomylnosti katolické církve.19  

 

2.2.8 Boj o investituru (1122) 

 

Konkordát wormský měl formu dvou listin papeže Kalixta II. (1119–1124) a císaře 

Jindřicha V. (1106–1125). Obě strany v nich prohlásily, kterých práv se do budoucna 

vzdávají a kterých nikoli. Kompromisní řešení sporu mezi katolickou církví a panovníkem 

Svaté říše římské vycházelo z teorie vypracované právníkem a biskupem Ivem ze Chartres, 

rozeznávající dvojí dimenzi investitury:  

- duchovní ("spiritualia") - symbolizována předání prstenu a berly; 

                                                 
17 Název pochází od jména benediktinského kláštera v Burgundsku. Jedná se o snahu o obrození církve 
a vymanění se z moci feudality. Kromě zachovávání přísné řehole "clunyjští" bojovali např. proti udílení 
církevních úřadů laiky a v širokém slova smyslu proti jakékoli vládě laiků nad církví. O příklad clunyjského 
hnutí se opírala radikální reforma západní církve, jak ji zahájil papež Řehoř VII. ve druhé polovině 
11. století.  Srov. FRÖHLICH: op. cit.,  84. 
18 Srov. FRÖHLICH: op. cit.,  85. 
19 Srov. VALEŠ: op. cit.,. 32. 
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- materiální ("temporalia") - symbolizována předáním žezla.20 

 

2.2.9 Unam sanctam a papocézarismus (1198–1303) 

 

Katolická církev, posílená úspěchem v boji o zrovnoprávnění se západním 

císařstvím, si záhy po konkordátu wormském vytkla daleko ambicióznější cíl - plnou 

dominanci papežství (papocézarismus) a uznání jeho nadřazenosti nejen ve věcech 

duchovních, ale také bezprostřední moci i v záležitostech světských. Teorie o přímé moci 

církve ve světských záležitostech  tak nahradila tradiční křesťanský názor o dualismu moci 

světské a duchovní, jak jej formuloval na konci 5. století papež Gelasius I. (viz výše - 

2.2.4)21 

Ačkoliv nemělo téměř žádnou mocenskou základnu jako jiné významné evropské 

feudální státy a na rozdíl od nich disponovalo pouze slabými hospodářskými prostředky, 

stalo se papežství na přelomu 12. a 13. století nejsilnější a nejvíce respektovanou autoritou 

křesťanského Západu. Dne 18. listopadu 1302 papež Bonifác VIII. vydal bulu Unam 

sanctam, která prezentovala Bonifácův politický program teokratického uspořádání světa 

a plné papežské uzurpování si i světské  moci (plenitudo potestatis).22 

 

2.2.10 Úpadek papežské moci 1303–1517) 

 

Vliv katolické církve a papeže na světské záležitosti začal po roce 1303 pomalu, ale 

jistě slábnout. Naopak posilovala moc národních států, resp. jejich panovníků. Nesouhlas 

s postavením papežství vrcholného středověku byl vyjádřen také v dílech významných 

intelektuálních osobností 14. století. Představy o uspořádání vztahů mezi státem a církvemi 

se pochopitelně u jednotlivých autorů lišily, nicméně stručně by se daly shrnout zhruba do 

těchto bodů:23  

- jedině lid (resp. jeho většina), nikoli církevní autorita, je oprávněn vydávat zákony; 

lid tuto svoji pravomoc deleguje na světské panovníky; 

- světská moc je nadřazena moci duchovní, stát je oprávněn regulovat právní poměry 

uvnitř církve, zasahovat do jmenování vyšších i nižších duchovních, za určitých 

                                                 
20 Srov. VALEŠ Václav: op. cit.,  32. 
21 Srov. FRÖHLICH: op. cit.,  83. 
22 Srov. FRANZEN: op. cit., 95. 
23 Srov. VALEŠ: op. cit., 38–39. 



 

 20 

okolností ("stav nebezpečí") může panovník sesadit papeže (popření teorie dvou 

mečů); 

- církev se má omezit pouze na ryze duchovní úkony, do světských záležitostí 

zasahovat nesmí; 

- stát má vykonávat dohled nad církevním majetkem a pokud církev neplní své 

poslání, může provést jeho sekularizaci, a tím církev přiblížit ideálu prvotní chudé 

církve. 

 

2.2.11 Reformace a tridentský koncil  

 

Poměrně úspěšné reformační hnutí donutilo katolickou církev k provedení 

zásadních změn. Papež Pavel  III. proto roku 1545 svolal koncil do Tridentu (zasedal 

s dvěma přestávkami až do roku 1563), který se měl zabývat kromě věroučných otázek 

i otázkami vztahů moci církevní a světské. Podle původních představ se počítalo také 

s účastí zástupců německých protestantů (ale bez hlasovacích práv). Toto pozvání však 

nebylo akceptováno.24 

Kromě toho, že tridentský koncil přijal celou řadu očistných opatření (mj. jasné 

řešení věroučných otázek, obnovení disciplíny, důraz na vzdělání kléru, zákazy zneužívání 

náboženství k získání materiálních výhod apod.), se stal rozhodujícím impulsem pro 

odstraňování pokusů o znovudobytí pozic ztracených katolickou církví v důsledku 

reformace. 

 

2.2.12 Katolický jurisdikcionalismus (17. a 18. století) 

 

V rámci procesu posilování centrální panovnické moci (absolutismus), k němuž 

došlo v téměř všech katolických zemích evropského kontinentu (kromě Polsko-litevské 

unie), se stále častějšími staly zásahy do činnosti katolické církve a snahy o její zneužití 

pro zájmy státu. Nově vytvořená teorie jurisdikcionalismu25 do jisté míry počítala i nadále 

se středověkou vizí dualismu duchovní a světské moci, avšak ve zcela jiné podobě. V celé 

řadě tzv. "smíšených věcí" (rerum mixtarum), které se týkaly jak církve, tak státu, bylo 

podle jurisdikcionalistických představ přiznáno rozhodující slovo světské moci (iura 

                                                 
24 Srov. FRÖHLICH: op. cit., 141. 
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maiestatica circa sacra). Myšlenky jurisdikcionalismu byly v 18. století beze zbytku 

převzaty osvícenstvím. 

Mezi projevy jurisdikcionalismu lze zařadit:26 

- dohled státu nad obsahem interních církevních dokumentů (např. papežských bul 

a encyklik, pastýřských listů biskupů, výnosů řeholních představených); 

- placentum regium - upravovalo způsob komunikace biskupů, kněží a věřících na 

území státu s papežem (všechny dokumenty tohoto typu podléhaly předběžné 

kontrole státu, který mohl zakázat jejich zveřejňování nebo rozšiřování); 

- právo panovníka církev chránit a pečovat o ni; za zdánlivě zbožnou formulací se 

však skrývaly hrozby vměšování státu do vnitřních záležitostí církve, nezřídka 

i věroučných otázek; 

- předpoklad, že vrchním vlastníkem veškerého církevního majetku je panovník 

(stát), který si vyhrazuje právo udělovat souhlas k jakýmkoli dispozicím 

s církevním majetkem (nabývání, zastavení, zcizení); nejčastější typ: amortizační 

zákony - zákaz rozšiřování nemovitého církevního majetku; 

- oprávnění panovníka obsazovat vrcholné posty v církevní správě, zejména míst 

biskupů a členů katedrálních kapitul, právo veta vůči osobě, jejíž funkce vznikla 

papežským jmenováním nebo kanonickou volbou; často podloženo také papežským 

privilegiem za zásluhy o katolickou církev (např. dynastii Habsburků - ti až do 

počátku 20. století měli právo jmenovat většinu biskupů a dokonce vetovat 

i papežskou volbu); 

- vměšování státu do projevů náboženského života (konání veřejných bohoslužeb, 

modliteb, procesí, poutí, pohřbů i ostatních liturgických úkonů, rušení klášterů, 

souhlas se zřizováním farností, cenzura církevních spisů apod.); 

- právo osoby, která se cítí být dotčena opatřením církve (uložení nápravných trestů, 

rozhodnutí církevního soudu), na odvolání k světským justičním orgánům. 

 

2.2.13 Teorie nepřímé moci církve ve světských záležitostech (17. století) 

 

Na počátku 17. století formulovala katolická církev, částečně v reakci na první 

projevy jurisdikcionalismu, novou koncepci o nepřímé moci církve ve světských 

                                                                                                                                                    
25 Teorie zbudovaná na tvrzení o oddělenosti řádu duchovního a časného, a tím přirozeně i příslušných 
pravomocí mezi církví a státem. V případě vzájemného vměšování však jurisdikcionalismus tvrdí, že státu 
přísluší vstupovat v roli soudce a vzít na sebe i řešení v oblasti duchovní a církevní. 
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záležitostech. Její hlavní představitelé a tvůrci kardinál Robert Bellarmin (1542–1621) 

a František Suárez (1548–1617) převzali klasické dělení moci na duchovní a světskou, 

přičemž obě byly na sobě relativně nezávislé. Katolická církev si vyhradila možnost 

zasahovat pouze do těch světských záležitostí, které měly morální nebo duchovní dimenzi 

a které úzce souvisely se spásou člověka (sňatky, pohřby, charita, školství, udělování 

svátostí). Při rozhodování o těchto otázkách měla mít katolická církev nejen poradní, ale 

spolurozhodující hlas (realizace především prostřednictvím konkordátu, tj. mezinárodní 

smlouvy mezi papežstvím a státem).27 Stát měl každopádně respektovat vnitřní církevní 

život a rušivě do něj nezasahovat, v ideálním případě pak v rámci svých možností 

i pomáhat katolické církvi v jejím působení. Pokud světský panovník vykonával dozor nad 

určitými oblastmi života církve, mohl tak činit pouze na základě papežského privilegia. 

 

2.2.14 Období pluralitních vztahů  

 

 Společnost, spoléhající na vlastní rozum, se od autority církve oddělovala během 

dlouhého procesu. Tento vývoj probíhal v jednotlivých státech s časovým posunem. 

Obecná změna myšlení, jdoucí ruku v ruce s přerozdělením hospodářské moci ve prospěch 

měšťanstva, dosáhla v americkém Prohlášení nezávislosti v roce 1776 a ve Francouzské 

revoluci (1789) poprvé síly měnící společenský systém, stala se revolucí. Ve Spojených 

státech to nevedlo k žádné církevní změně - katolíci byli v menšině a v popředí zájmu stál 

cíl nezávislosti na britské vlasti. Jinak tomu bylo ve Francii, kde díky Napoleonovi došlo 

k novému uspořádání vztahů mezi státem a církví.28 

 Po mnoho desítek let až do třicátých let 19. století byla církev ve svém prvním 

biskupovi ponížena. Bez světského majetku se v tehdejším chápání moci zdála být hříčkou 

vlád. Vyrostla v ní ale nová forma vlivu a moci, totiž stala se "duchovní" a "morální" 

autoritou. Současně se přesouvalo těžiště uvnitř církve: papež získal na úkor biskupů větší 

možnost rozhodovat, zároveň stoupl význam laiků. 

 Z dnešního pohledu je zarážející řada papežských odsouzení lidských práv, 

náboženské svobody a suverenity národů. Mnozí to odsoudí jako "konzervatismus" nebo 

"lpění na vlastní moci". Pokusíme-li si představit, jaký dojem musel v kurii zanechat 

                                                                                                                                                    
26 Srov. VALEŠ: op. cit., 42. 
27 Srov. VALEŠ: op. cit.,  45–46. 
28 Srov. FRÖHLICH: op. cit., 181. 
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evropský vývoj, pak bude verdikt shovívavější, aniž by to znamenalo omluvu její slepoty 

vůči oprávněnosti nových názorů, která se netýkala pouze Říma. 

  

2.2.15 Syllabus Pia IX. (1864) 

 

Tváří v tvář ideologií novověku (osvícenství, socialismus, komunismus, 

naturalismus, panteismus, indiferentismus), jejichž představitelé nijak neskrývali své 

v lepším případě rezervované, ale spíše vyloženě nepřátelské stanovisko k víře, musela 

katolická církev ve snaze zachránit to, co se zachránit ještě dalo, přistoupit v průběhu 

2. poloviny 19. století k jasným formulacím svých postojů a k zpřesňování a vyjasňování 

věroučných a disciplinárních otázek. Papež Pius IX. (1846–1878) k novým myšlenkovým 

proudům zaujal značně kritické stanovisko. 

V roce 1864 vydal Pius IX. encykliku Quanta cura, jejíž přílohou byl tzv. Syllabus, 

obsahující stručnou charakteristuku omylů moderní doby. Kromě jiného se Syllabus 

zabýval i vztahem státu ke katolické církvi a náboženství obecně. Jako naprosto 

nepřípustné zavrhoval tyto teze:29  

- v případě kolize světského a kanonického práva má vždy přednost světské; 

- světská moc může kdykoli zasahovat do ryze duchovních věcí; 

- nejvyšší představitelé státu jsou nejen vyňati z veškeré církevní pravomoci, nýbrž 

stojí dokonce nad církví; 

- vlády států mohou bezdůvodně porušovat a vypovídat mezinárodní dohody se 

Svatým stolcem (konkordáty); 

- katolická církev má být zcela vyloučena z působení ve veřejném školství 

i z politického života; 

- placetum regium (zakazuje zveřejnit papežskou bulu bez souhlasu panovníka) je 

zcela legitimní; 

- světská moc může podle své úvahy rozhodovat o obsazení vysokých církevních 

úřadů; 

- stát může disponovat s církevním majetkem; 

- církev má být odloučena od státu; 

- i v zemích s katolickou většinou je žádoucí úplná rovnost všech náboženství.  

                                                 
29 Srov. VALEŠ: op. cit., 50-51. 
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 Následují výpovědi o přirozené a křesťanské etice, o cti,  o papeži jako hlavě státu. 

Poslední věty se obracejí proti veřejnému výkonu náboženství jiných kultů. Za falešné je 

považováno i tvrzení: "V naší době je nežádoucí považovat katolické náboženství za jediné 

státní náboženství a vylučovat jiné kulty."  

 "Je totiž špatné, že občanská volnost každého kultu jako i všem zaručená možnost 

hlásat jakýkoliv názor a myšlenky se vší otevřeností a před veřejností vede k snazšímu 

a mysli šíří mor indiferentismu".  

 "Papež se může a musí smířit a vyrovnat s pokrokem, s liberalismem a s novým 

občanským státem."30 

 Reakce na uveřejnění především Syllabu byla bouřlivá. Mezi katolíky tyto teze 

uvítali především utramodernisté. To proto, že byly konečně vytyčeny hranice modernímu 

duchu doby; liberální skupiny byly dotčeny a pokoušely se rozlišovat mezi oprávněnými 

a neoprávněnými podobami liberalismu - Syllabus se obracel pouze proti té druhé. Pro 

protestanty a volnomyšlenkáře to však znamenalo značné posílení jejich odmítavého soudu 

nad katolickou církví. Ačkoliv byl postoj Říma dostatečně známý, postavil Syllabus tím, že 

v něm chybělo jakékoliv kladné zhodnocení nového vývoje, zeď mezi církví věrnou Římu 

a mezi tehdejší "moderní" společností. Tato přehrada se znovu zmenšila až o patnáct let 

později díky Lvu XIII. 

 

2.2.16  První vatikánský koncil (1869) 

 

 K velkému zúčtování s duchem doby na 1. vatikánském koncilu nedošlo. Den po 

schválení papežské neomylnosti vypukla německo-francouzská válka (19. července 1870) 

a 20. září 1870 obsadily Řím piemontské oddíly. O měsíc později papež rozhodl o odložení 

koncilu na neurčito. 

 Osud katolické církve v Evropě od počátku Francouzské revoluce mohl být 

současníky vnímán jako souvislý řetěz jejího úpadku. Nejen že ztratila ve velkém rozsahu 

politickou a hospodářskou moc, ale musela čelit i stále větší a sofistikovanější 

antiklerikální veřejnosti. 

 Ukázaly se však brzy i pozitivní stránky nového řádu. Tam, kde se stát choval 

antiklerikálně, nutil fakticky katolíky k větší vzájemné soudržnosti s biskupy a především 

s papežem. Svědectví o víře, k nimž byli věřící ochotni, i citelné nevýhody, se kterými 

                                                 
30 FRÖHLICH: op. cit.,  197. 
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počítali, v nich rozvíjely sílu, kterou nemohla žádná vláda ignorovat. Sice už nebylo možné 

přitahovat společnosti morální korzet, což církev mohla dříve díky císařsko-královské ruce, 

kterou měla k dispozici, prosazovat. Věřící si začali uvědomovat, že pouze budou-li držet 

pohromadě, budou mít ve státě odpovídající význam a váhu.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Srov. FRÖHLICH: op. cit., 197-198. 
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3 AKTIVIZACE LAIKŮ V BOJI ZA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST, ZA PRÁVA 

CÍRKVE A KŘESŤANŮ  

 

 Čím méně mohla  církev využívat státu jako instituce a panovníka a státního 

aparátu jako svých nástrojů, tím více byla odkázána na službu svých věřících. Laická 

veřejnost intuitivně pochopila situaci a nejen doporučení církve, ale i aktivity ostatních 

občanů v ní probouzely ochotu sdružovat se v kongregacích, spolcích a bratrstvech. Ne 

jako mnozí jiní proti kněžské církvi, ale v souladu s pastýři, kteří často, třebas ne vždy, 

přebírali iniciativu a vedoucí funkce. Současně se rozvíjel katolický tisk. 

 Události ekonomického charakteru, k nimž došlo v 19. století, měly bouřlivé 

sociální, politické a kulturní důsledky. Události spjaté  s průmyslovou revolucí převrátily 

staleté uspořádání společnosti a zároveň však působily i závažné problémy týkající se 

spravedlnosti. A tak došlo k nastolení první velké sociální otázky, tedy dělnické otázky, 

která vznikla v důsledku konfliktu mezi kapitálem a prací. V tomto dějinném rámci si 

církev uvědomila, že musí zasáhnout novým způsobem. Ony "nové záležitosti" (res 

novae), totiž právě zmíněné skutečnosti, představovaly výzvu pro učení církve 

a motivovaly ji k nové specifické pastorální péči o široké masy věřících. K dané situaci 

bylo třeba nového přístupu, který by byl s to najít řešení problémů do té doby neznámých 

a neprozkoumaných. Jako odpověď na první velkou sociální otázku uveřejnil Lev XIII. 

první sociální encykliku s titulem Rerum novarum.32 

 

3.1 Rerum novarum (1891) 

 

 Lev XIII. (1878-1903)  odůvodňuje svoji encykliku Rerum novarum z roku 1891 

tím, že dělnická otázka pronikla do popředí celého dění.33 V encyklice dále uvádí: "Je to 

otázka plná obtíží a nebezpečí. Je totiž obtížné určovat práva a povinnosti ve vzájemném 

poměru mezi zámožnými a proletáři, mezi těmi, kdo propůjčují kapitál, a těmi, kteří 

poskytují svou práci. A nebezpečný je tento spor proto, že ho na všech stranách zneužívají 

radikálové a vychytralí lidé k tomu, aby zmátli správný úsudek a tak lid štvali 

a pobuřovali."34 

                                                 
32 Srov. PAPEŽSKÁ RADA PRO SPRAVEDLNOST A MÍR: Kompendium sociální nauky církve, Praha- 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 88. 
33 Srov. LEV XIII.: Rerum Novarum. Encyklika papeže Lva XIII. o dělnické otázce z 15. května 1891, in: 
Sociální encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996, 1. 
34 Rerum Novarum,  1. 
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 Z těchto slov zaznívá trojí výzva papeže: k odstranění chudoby pracujících, 

k urovnání konfliktů ve společnosti a k boji proti komunismu. Jeho závěry se staly 

základními kameny katolického sociálního učení. 

 Hlavním prostředkem pro odstranění prvního problému je podle Lva spravedlivá 

mzda. Obrací se proti extrémnímu hospodářskému liberalismu: 

 "Dejme tomu tedy, že dělník a zaměstnavatel svobodně ujednají pracovní smlouvu, 

a speciálně o mzdě; přesto stále platí cosi z přirozené spravedlnosti, co má vyšší platnost 

a co je starší než svobodná vůle smluvních stran, že totiž mzda musí stačit na to, aby se 

z ní skromný a poctivý dělník uživil. Když však dělník, dohnán nutností nebo ze strachu 

před ještě horším zlem, přijímá mzdu nižší, kterou, ač nechce, přijmout musí, protože mu ji 

zaměstnavatel vnucuje, je to stejné jako podrobovat se násilí, proti němuž existuje 

spravedlnost."35 

 Marxův model třídního boje nahrazuje papež obrazem společnosti jako těla, v němž 

jsou práce a kapitál různými údy, které se navzájem potřebují a musí žít ve "svornosti 

a rovnováze"36.  Této harmonie je dosaženo, plní-li obě strany svoje povinnosti, k nimž je 

vede církev. S hlavním požadavkem komunistů - převedením výrobních prostředků do 

vlastnictví lidu - se encyklika vypořádává rozlišením mezi vlastnictvím a využitím. 

Vlastnictví je dovoleno a je potřebné, ale "člověk nemá vnější statky vlastnit tak, jako by 

byly jen a jen jeho, nýbrž jako by byly společné, totiž tak, že z nich ochotně uděluje lidem 

v nouzi".37 

Encyklika Rerum novarum znamená nový počátek sociálního učení církve. Krátce 

to lze formulovat takto: 

- Církev si uvědomuje, že průmyslovou revolucí vzniká nový typ společnosti, který 

od církve žádá, aby v ní byla přítomna novým způsobem. Její sociální nauka bude 

muset odpovídat této nové skutečnosti a církev bude muset vybudovat nové formy 

sociálního jednání, které budou odpovídat novým nebezpečným formám 

vykořisťování; 

- Církev si uvědomuje, že v moderní průmyslové společnosti vzniká na jedné straně 

na základě výrobních prostředků obrovská moc a na druhé straně obrovská 

závislost dělnické třídy na této moci. Zde je nutně zapotřebí regulační aktivity ze 

strany státu, a to ve  smyslu právním i sociálním; 

                                                 
35 Rerum Novarum, 34. 
36 Tamtéž 15. 
37 Tamtéž 19. 
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- Poněvadž však církev má spoluodpovědnost za člověka, nemůže ho ponechat jen na 

pospas státu jako instituci, požaduje proto spoluodpovědnost ode všech, kdo se 

hospodářského procesu účastní. Trpné přijímání nastalé situace jako určité 

neměnné danosti je odsouzeno do minulosti. 

Tato encyklika ukázala zásadní směr dalšího vývoje sociální nauky církve. Církvi 

se podařilo odpoutat se od předprůmyslové, zemědělsko-řemeslnicky a stavovsky utvářené 

společnosti a zaujmout místo v nastupující průmyslové společnosti. Encyklika byla 

smělým a do značné míry i prozíravým gestem a současně také odpovědí na některé 

problémy probíhající průmyslové revoluce. Je to základní dokument sociální nauky 

a všechny pozdější sociální encykliky se na něj zákonitě odvolávají. 

Naléhavý hlas encykliky Rerum novarum se setkával s různými ohlasy. Hierarchie 

katolické církve přijala encykliku velmi rezervovaně. Biskupové v mnoha zemích byli 

politicky silně spjati s tradičními monarchiemi a nevyvinuli iniciativu k realizaci nové 

encykliky, protože se domnívali, že sociálně-politické záležitosti nepatří do kompetence 

církve.38  

Jak ve Vídni tak i v českých zemích byla encyklika Rerum novarum přijata rovněž 

rozpačitě. Biskupové a vyšší klérus, kteří byli po léta toho názoru, že sociálně politické 

otázky nenáleží do kompetence duchovenstva, nerozvinuli na tomto poli ani po vydání 

encykliky žádnou vlastní iniciativu a snažili se jen charitativním způsobem odstraňovat 

nejkřiklavější případy sociální nouze. Pro aktivizující se křesťansko-sociální hnutí neměli 

porozumění, a pokud se mu mladší křesťanstvo chtělo věnovat, spíše je brzdili, než by je 

v tom podporovali.  

Zvláštní delegace episkopátu vedená pražským arcibiskupem kardinálem 

Františkem Schönbornem (1844–1899) dokonce žádala roku 1895 papeže, aby křesťansko-

sociální hnutí zakázal. Ale vedoucí státník papežské kurie kardinál Rampolla (1843–1913) 

a vídeňský nuncius Antonio Agliardi (1832–1915) se postavili za nižší klérus, takže 

i mladá kněžská generace v Čechách a na Moravě se mohla na sociálněpolitické činnosti 

aktivně podílet.39 

Encyklika neoslovila ani většinu dělnictva, zato měla velký ohlas u mladých kněží, 

jak ostatně dosvědčují slova blahoslaveného Adolfa Kolpinga (1813–1865), původně 

ševcovského tovaryše, později kněze a zakladatele Spolku katolických tovaryšů, který říká: 

                                                 
38 Srov. HALÍK Tomáš: Předmluva k encyklice Rerum novarum, in: Sociální encykliky (1891 - 1991), Praha: 
ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996, 21-22. 
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"Kdo by se měl ujmout dělníků, ne-li kněží, kteří pocházejí z lidu a jsou Bohem povoláni 

šířit víru a vychovávat lid. Kněží znají lid nejlépe, jsou nezávislí a mohou se svého úkolu 

zhostit osobním odevzdáním a obětováním."  

Důležitým krokem také bylo, že papež uvítal když ještě ne odbory, tak dělnická 

sdružení, a apeloval na zodpovědnost státu, aby pamatoval na ochranu dělníků. 

Je možné kriticky diskutovat o tom, nakolik tento hlas magisteria přišel příliš 

pozdě, nakolik i tato encyklika přes všechnu převratnou novost nesla stopy určité nostalgie 

po tradičním, již neobnovitelném řádu, a nakolik církev tehdejší doby, zejména mnohé 

národní episkopáty, podněty této encykliky spíše ignorovala, než vskutku tvořivě 

rozpracovala a naplnila. Nicméně tato encyklika byla zrodem tradice, která trvá více než 

století, tradice, která obohatila život a myšlení církve o neopomenutelnou dimenzi a která 

se zapsala čestně i do dějin lidstva. 

 

3.2 Quadragesimo anno (1931) 

 

 O čtyřicet let později obnovil a potvrdil tuto koncepci Pius XI. (1922–1939) 

(Encyklika Quadragesimo anno z roku 1931) a charakterizoval nejnovější vývoj: "Volná 

soutěž zničila sama sebe; na místo volného trhu nastoupila hospodářská diktatura (…)."40 

 Partnerství mezi kapitálem a prací, o němž mluvila encyklika Rerum Novarum, se 

neuskutečnilo. Vyvinula se konfliktní třídní společnost mezi mocensky silným kapitálem a 

organizovanou prací. První světová válka odsunula do pozadí násilné konflikty, které však 

po jejím skončení vzplály s obnovenou prudkostí a vedly i k velkému napětí uvnitř 

katolické církve. Soustřeďovaly se především kolem ústředních otázek nově vzniklé 

průmyslové společnosti: kolem otázky vlastnictví a bezpracného důchodu, kolem vztahu 

mezi kapitálem a prací, kolem spravedlivé mzdy. V pozadí však stál hlavní problém: 

překonání třídní společnosti. Spory byly vedeny s velikou tvrdostí. Pius XI. plánoval 

novou sociální encykliku už ve dvacátých letech, ale teprve čtyřicáté výročí Rerum 

novarum mu poskytlo vítanou příležitost k vydání jednoho z nejdůležitějších dokumentů 

sociální nauky církve. 

                                                                                                                                                    
39 Srov. KADLEC Jaroslav: Přehled českých církevních dějin, Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 
1991, 236. 
40 PIUS XI.: Quadragesimo anno. Encyklika Pia XI. o uspořádání spolčnosti, obnově společenského řádu 
a jeho zdokonalení podle zásad evangelia ke 40. výročí Rerum novarum z 15. května 1931, in: Sociální 
encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996, 109. 
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 Encyklika Quadragesimo anno svým jednoznačným stanoviskem k řadě sporných 

otázek zabránila rozkolu sociálního katolicismu a jasně stanovila a pojmově formulovala 

některé zásady sociální nauky církve, které byly v encyklice Rerum novarum jen 

naznačeny. 

 Poprvé je v této encyklice definován pojem subsidiarity: stát a společnost musí 

občanům a malým společenstvím poskytovat podporu a pomoc, ale ponechat jim svobodu. 

Stát se nemá vměšovat do záležitostí rodinného života, do práva rodičů na výchovu dětí, do 

politiky, do záležitostí církví. 

 Papeži jde o nový společenský řád, který předpokládá mravní obnovu člověka. 

Pius XI. zdůrazňuje potřebu lásky pro sociální smír. Vyzývá sociální hnutí k větší aktivitě, 

poukazuje na důležitost odborů.  

 Co se pak týká vzájemných vztahů mezi jednotlivými státy, z téhož pramene 

pocházejí dva různé důsledky: přehnaný nacionalismus nebo též hospodářský 

imperialismus na jedné straně a z druhé strany pak neméně zhoubný a zavrženíhodný 

finančně-kapitalistický internacionalismus neboli mezinárodní finanční imperialismus, 

jehož vlast je tam, kde se vede dobře.41 

 Právě tak ostře papež kritizoval socialismus. I když obsahuje něco pravdy, v jeho 

základech spočívá mylné chápání společnosti. Vznešené, Bohem určené poslání člověka je 

mu zcela neznámé. "Co nejlepší zabezpečení člověka věcmi, které by sloužily 

k zpříjemnění pozemského života, se stává tak důležité, že vyšší statky člověka, svobodu 

nevyjímaje, musejí ustoupit a třeba i být obětovány potřebám vysoce efektivní hospodářské 

výroby:" Podle jeho závěru je nemožné být zároveň řádným katolíkem a opravdovým 

socialistou.42  

 V závěru encykliky se papež obrací nejen k věřícím, ale i laikům: "A tak přítomné 

poměry samy, ctihodní bratři, jasně ukazují, jakou cestou se má jít. Neboť před námi nyní - 

jako i jindy nejednou v dějinách církve - stojí svět z velké části propadlý pohanství. Aby 

celé tyto vrstvy společnosti byly přivedeny zpět ke Kristu, kterého zapřely, musejí se pro 

tento účel z nich samých vybrat a vyškolit laičtí pomocníci, kteří by dobře znali je, jejich 

smýšlení a přání, kteří by si svým bratrským a přátelským přístupem našli cestu k jejich 

srdci. neboť prvními a nejbližšími apoštoly dělníků musejí být zase dělníci; stejně tak 

apoštoly pro svět průmyslu a obchodu mají být lidé z těchto oblastí. 

                                                 
41 Srov. Quadragesimo anno, 109. 
42 Srov. tamtéž 120. 
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 Tyto laiky, kteří by byli apoštoly mezi dělníky a mezi zaměstnavateli, pečlivě 

vyhledávat, opatrně vybírat, vhodně vychovávat a školit - to je především úlohou vaší 

a vašeho kléru, ctihodní bratři. Tím se ukládá kněžím úloha věru nesnadná, a aby mohla 

být splněna, musí kněžský dorost, jenž je nadějí naší církve, k ní být řádně vyzbrojen 

usilovným studiem sociální otázky. Především však je nutné, aby ti, kterým tento úkol 

určíte za zvláštní poslání, měli velmi vytříbený smysl pro spravedlnost; aby se dovedli 

s vytrvalostí vpravdě mužnou postavit proti komukoli, když klade nespravedlivé 

požadavky nebo když nespravedlivě jedná; dále aby vynikali obezřetností a umírněností, 

která je daleka jakéhokoli radikalismu; aby byli především proniknuti Kristovou láskou, 

jež jediná dovede mocně a zároveň sladce podrobovat srdce a vůli lidí zákonům 

a spravedlnosti a slušnosti. Není důvodu k pochybnostem. Musíme se vší rozhodností jít 

touto cestou, která se v minulosti již tolikrát skvěle osvědčila."43  

  

3.3 První reflexe politických aktivit 

 

Výrazným znamením obratu bylo, když Pius X. (1903-1014) zmírnil roku 1905 

dekret "Non expedit" (platný od roku 1868), který zakazoval italským katolíkům účast na 

státních volbách: "Jde-li o nejvyšší blaho společnosti, které musí být v každém případě 

zachráněno, je možné připustit, aby byl v některých případech udělen dispens, zvláště 

rozpoznáte-li, že jde přitom o spásu duší a o nejvyšší zájmy vaší církve."44 Pius XI. se 

nakonec pokusil o definici aktivity katolických laiků - "actio catholica": Je účastí na 

hierarchickém apoštolátu s cílem šířit všude základy křesťanské víry a křesťanského učení, 

účinně je bránit a uskutečňovat je jak v soukromém tak i ve veřejném životě."45 

 Při jednáních šlo církvi především o zajištění svobody náboženské činnosti, 

výchovu vlastního dorostu v katolických školách a svobodné obsazování biskupských 

stolců; vládám bylo zajištěno jen právo uplatnit politické námitky proti navrženému 

biskupovi. Zájmu církve vyšel vstříc zájem státu: ten si přál, aby církev nezasahovala do 

politiky, a získal obvykle příslib, že bude bráněno jakékoliv stranicko-politické 

angažovanosti ze strany duchovních a řeholníků. Aniž by si uvědomovala dosah, uzavřela 

se církev do zvláštní nepolitické existence, podporované rovněž vynětím duchovních 

                                                 
43 Srov. Quadragessimo anno 141-142. 
44 PIUS X.: Letniční okružní list italským biskupům z 11. června 1905; cit. podle G. Schweiger, Geschichte 
der Päpste im 20. Jahrhundert, Mnichov 1986, 72. 
45 PIUS XI.: Dopis kardinálu Bertramovi z 13. listopadu 1928, cit. podle Handbuch der Kirchengeschischte 
VII, 310. 
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z branné povinnosti. Katoličtí laici, do jejichž působnosti spadalo politické prosazování 

křesťanských představ o společnosti, neměli totiž vlastní vedení, které by nepodléhalo 

kléru. Výběr při volbách byl však zcela ponechán jejich vlastnímu politickému názoru 

(výjimku představovala situace, kdy se zdálo, že jsou ohroženy tradiční pozice církve - 

např. v otázkách morálky - nebo svoboda církevních spolků mládeže nebo škol). 

Nepředstavovali tedy pro diktatury mezi světovými válkami překážku, kterou by bylo 

nutno brát vážně. 

 

3.4 Mater et Magistra 

 

Druhá světová válka znamenala i pro sociální nauku církve významný mezník. Po 

válce se společenská situace podstatně změnila. Společná snaha o obnovu odstranila 

dosavadní třídní rozpolcenost a vedla během několika let k pozoruhodným výsledkům. 

Papež Jan XXXIII. (1958–1963) využil sedmdesátého výročí encykliky Rerum novarum 

k tomu, aby sociální nauku církve přizpůsobil novým poměrům. Příprava nové encykliky 

byla namáhavá a zdlouhavá. A to nejen proto, že papež si přál, aby základní zaměření 

encykliky bylo více pastorační, ale také proto, že množství nových problémů vyžadovalo 

spíše podat praktické návody k řešení než objasňovat základní principy. 

Smrt papeže Pia XII. (1939–1958) ukončila jedno období církevních dějin.  

Papežové od Lva XIII. po Pia XII. totiž argumentovali filosoficky a podle přirozeného 

práva. Svou argumentaci motivovali teologicky, zatímco od Jana XXIII. se začíná 

argumentovat empiricko-sociologicky. 

Jak Lev XIII. (Rerum novarum) tak i Pius XI. (Quadragesimo anno) psali své 

encykliky pro vědce, teology, právníky, ekonomy, filosofy, biskupy a kněze. Jan XXIII. se 

obrací k lidem. Ti jsou poprvé přímými adresáty, papežovi rozumějí a jsou rádi, že chápou, 

co jim papež chce říci. Není bez zajímavosti, že první koncept encykliky připravený 

poradci a teologickými experty papež odmítl s tím, že je příliš vědecký a on sám jako 

člověk není tak vzdělaný, aby mohl podepsat něco tak nesrozumitelného. A dal jasný 

pokyn, že podepíše jen to, co pochopí nejen on sám, ale i prostí a obyčejní lidé, které chtěl 

touto encyklikou především oslovit.46 

Encyklika Mater et Magistra poukazuje na rostoucí množství sociálních vztahů 

mezi lidmi. Zdůrazňuje, že je nutno využít jejich předností a zmírnit jejich nevýhody; 

                                                 
46 Srov. HALÍK Tomáš: Předmluva k encyklice Mater et Magistra, in: Sociální encykliky (1891 - 1991), 
Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996,  115. 
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vzniká totiž nebezpečí, že bude omezena svoboda jednotlivce i společenských skupin; musí 

se proto dbát principu subsidiarity. 

Dále uvádí, že hospodářský blahobyt národa se nemá posuzovat podle množství 

zboží, které je na trhu, ale spíše podle toho, jak spravedlivě se rozděluje. 

Co se týká dělníků, jistě právem požadují aktivní účast na životě podniku. Musí 

však jít také o vytvoření pravého lidského společenství. Příjem z práce má být větší než 

příjem z kapitálu, protože práce je cennější než bohatství vnějších statků. 

Sociální otázka byla původně omezena jen na dělnickou třídu; postupně se však 

rozšířila na všechny vrstvy společnosti, národy i mezinárodní společenství a stala se 

otázkou světovou. Vyvstává problém třetího světa. Papež se obrací proti ideologiím, které 

se snaží získat masy, ale nezaměřují se k jednotlivému člověku, který má být nositelem, 

tvůrcem i cílem veškerého společenského života. V těžišti těchto snah jsou tři duchovní 

síly: 

- pravda jako základ; 

- spravedlnost jako cíl; 

- láska jako hnací síla. 

Jan XXIII. v této encyklice jasně zdůrazňuje nezastupitelnost laiků při šíření 

sociální nauky církve. Zároveň zdůrazňuje požadavek na kompetentnost při řešení 

problémů. O praktické vzdělávání se má starat nejen stát, ale i profánní společnost. 

"K rozšíření katolické sociální nauky mohou podle našeho mínění značně přispět 

i naši synové z řad laiků, jestliže si ji především studiem řádně osvojí, budou ji horlivě 

uvádět ve skutek a přičiní se, aby se s ní seznámili i jiní lidé."  

"Musí být přesvědčeni, že pravdivost a životnost této nauky lze nejlépe dokázat 

tím, že se ukáže, jak je schopná řešit praktické otázky současného života. Tak se k ní 

přikloní i ti, kdo ji dosud z neznalosti zamítali, a budou z ní snad také moci čerpat podněty 

ke své práci."  

"Proto podle našeho názoru připadá při výchově důležitý úkol laickým hnutím. Je 

to úkolem především těch, kdo si vzali za cíl plnit úkoly současné doby v křesťanském 

duchu. Zde mají mnozí členové těchto organizací možnost denně se touto činností 

formovat a k plnění těchto úkolů vést pak lépe i mládež."47 

                                                 
47 JAN XXIII.: Mater et Magistra. Encyklika Jana XXIII. o nejnovějším vývoji života společnosti a o jeho 
utváření ve světlo křesťanského učení z 15. května 1961, in: Sociální encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  
české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996, 224– 233. 
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V dalších článcích papež nabízí metodu, jak dospět k cíli. Apel, aby různost názorů 

i mezi katolíky nevedla ke ztrátě konečné vize má velmi nadčasový rozměr. 

"Příkazy sociální nauky je možno obvykle uskutečňovat postupně ve třech fázích. 

Nejprve je třeba poznat povahu situace, dále je nutno zhodnotit tuto situaci ve světle těchto 

zásad, a konečně rozhodnout, co je možno a co nutno podniknout, aby byly dané normy 

uvedeny ve skutek, jak to žádají okolnosti místa a doby. Tyto tři momenty lze vyjádřit 

třemi slovy: vidět, soudit, jednat."  

"Při použití těchto zásad se mohou někdy i mezi katolíky dobré vůle vyskytnout 

různé názory. V takovém případě se musí přesto snažit zachovat vzájemnou úctu ve svých 

slovech i jednání. Zároveň však musí uvažovat, jak by mohli všichni spolupracovat, a tak 

zavčas vykonat to, co vyžaduje situace. Musí se pečlivě vyhnout tomu, že by ztráceli síly 

ustavičnými diskusemi a pod záminkou, že hledají nejlepší řešení, by opomenuli vykonat 

to, co skutečně mohou, a proto také vykonat mají."48 

 Papež Jan XXIII. jistě právem připomíná povinnost křesťanů zabývat se i časnými 

věcmi. Je to asi první takto zřetelný a jednoznačně formulovaný vzkaz křesťanským 

laikům. 

 "Při plnění tohoto důležitého úkolu musí být katoličtí laici nejen odborně na výši, 

ale musí přizpůsobovat své jednání povaze cílů, jichž chtějí dosáhnout; a konečně musí 

svou činnost podřizovat zásadám a požadavkům sociální nauky církve. Její moudrosti 

mohou upřímně důvěřovat a uposlechnout jejích rad jako děti svou matku." 

"Bylo by omylem z předchozích pokynů vyvozovat, že naši synové, především 

z řad laiků, budou jednat moudře, když se jako křesťané budou méně zabývat záležitostmi 

tohoto světa. Opakujeme důrazně, že jejich angažovanost musí být den ze dne větší 

a silnější."  

"Jsou-li tedy věřící při své práci ve světě celým srdcem spojeni s božským 

Spasitelem, pak je jejich práce v určitém smyslu pokračováním jeho práce a z ní čerpá 

svou osvobozující sílu a účinnost."49 

 

3.5 Pacem in Terris 

 

Jan XXIII. (1958–1963) a Pavel VI. (1963–1978) byli postavení před zcela nový 

problém: zajištění světového míru, který byl v šedesátých letech ohrožen mocenským 

                                                 
48 Mater et Magistra 236, 238. 
49 Tamtéž 241, 254, 259. 
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bojem. Encyklika Pacem in terris byla uveřejněna brzy po kubánské krizi a po stavbě 

berlínské zdi. Obracela se ke světu, který si byl vědom nebezpečí atomové války. Její 

optimistický tón vzbudil u katolíků i nekatolíků živý ohlas. 

 Pacem in terris je vůbec první encyklikou, která není adresována pouze katolíkům, 

nýbrž všem lidem dobré vůle.  Hovoří o potřebě založení celosvětového společenství 

národů, které bude dbát společného blaha a respektovat mravní a sociální řád založený na 

lidské přirozenosti.  

 V lidských právech můžeme vidět parafrázi a aplikaci zlatého evangelijního 

pravidla: Všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, dělejte i vy jim.50 Toto pravidlo bylo 

známé jak v antickém světě, tak u židů i křesťanů; tvoří tedy etické jádro, které může 

sloužit jako univerzální základ morálky. 

 Každému právu odpovídá určitá povinnost uznávat ono právo a  mít je v úctě. 

Lidská společnost je založena na pravdě a prvotní pravdou je Bůh sám. 

 Moc je požadavek řádu duchovního a pochází od Boha. Jestliže jsou zákony 

v rozporu s tímto řádem, nemají pro svědomí občanů závaznou platnost. Smyslem veřejné 

moci je uskutečňování veřejného blaha. Veřejná moc má uznávat a mít v úctě celou řadu 

osobních práv občanů. 

 Státní moc má podporovat také hospodářský rozvoj: poskytovat občanům základní 

služby, pojištění, odpovídající zaměstnání a přístup ke kulturním statkům. Co se týká 

struktury státní moci, církev je pro oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. Zásady, 

na kterých je stát založen, mají být ukotveny v ústavě, do které má být včleněn souhrn 

lidských práv. 

 Církev potřebuje vzdělané a aktivní laiky. Katolíci by měli v praktických otázkách 

spolupracovat s odloučenými křesťany i se zastánci mylných filosofických nauk, jestliže se 

přitom řídí moudrostí a dalšími lidskými ctnostmi. 

 "Je nezbytné, aby veřejní činitelé svědomitě spravovali svůj úřad a vyskytující se 

těžkosti odstraňovali vhodnými opatřeními a prostředky, odpovídajícími jejich úkolu 

i  situaci státu. Z téhož důvodu je žádoucí, aby zákonodárci při stále se měnících 

podmínkách nikdy nepřehlíželi ani mravní normy, ani ústavní zásady, ani požadavky 

obecného blaha."51 

                                                 
50 Srov. Mt 7,12. 
51 JAN XXIII.: Pacem in terris. Encyklika Jana XXIII. o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, 
lásce a svobodě z 11. dubna 1963, in: Sociální encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  české katolické 
nakladatelství a vydavatelství, 1996, 69. 
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 V první části encykliky se laikům ještě výslovně neukládá za povinnost účastnit se 

veřejného života, spíše se hovoří o dovolenosti angažovanosti a veřejné aktivity: 

 "Že je lidem dovoleno podílet se na správě státu, to je jistě nedílnou součástí jejich 

důstojnosti, i když se snad na vlastní správě mohou podílet jen způsobem odpovídajícím 

stupni vyspělosti státu, k němuž příslušejí."  

"Ostatně umožnění účasti na veřejném životě otevírá člověku nové a rozsáhlé 

možnosti prospěchu. Za takových podmínek totiž přijdou veřejní činitelé častěji do 

kontaktu a do hovoru s občany, a proto mohou snáze poznat, co se uznává za obecné blaho; 

pravidelné střídání nositelů veřejné moci pak zabraňuje přestárnutí autority, naopak 

zajišťuje její obnovování v souladu se společenským vývojem."52 

 Papež však už věřící jednoznačně vyzývá k aktivitě a účasti na veřejném životě 

v části V "Napomenutí a výzvy k věřícím": 

 "Na tomto místě znovu vybízíme naše syny, aby se aktivně účastnili správy 

veřejných záležitostí a aby společně podporovali zájmy celého lidstva i své vlastní 

společnosti. Vedeni světlem křesťanské víry a láskou k bližnímu ať také usilují o to, aby 

instituce sloužící hospodářskému, sociálnímu, kulturnímu a politickému životu nebyly 

lidem na překážku, nýbrž jim spíše pomáhaly v sebezdokonalování, a to jak v řádu 

přirozeném, tak i nadpřirozeném."53 

 Ačkoliv dále hovoří o nezbytnosti kompetencí, důrazně připomíná, že znalosti 

a schopnosti bez duchovních hodnot nestačí. 

 Jan XXIII. také hledá příčiny, proč se víra a jednání křesťanů tak často rozcházejí 

a poukazuje na to, že je to způsobeno nedostatečnou křesťanskou výchovou a vzděláním - 

že ačkoliv je někdo ve svém oboru na vysoké úrovni, svou náboženskou formaci hrubě 

zanedbal. 

 Encyklika se také významně dotýká spolupráce katolíků s ostatními křesťany 

i lidmi dobré vůle. Realisticky spolupráci na věcech prospěšných podporuje, ale zároveň 

připomíná: 

"Pokud se proto jedná o stanovisko katolíků, přísluší rozhodování o věcech tohoto 

druhu především mužům, kteří jsou v politickém společenství a v příslušném oboru 

špičkou; musí přitom samozřejmě mít na zřeteli zásady přirozeného práva, být poslušní 

sociální nauky církve a pokynů církevních autorit."54 

                                                 
52 Pacem in terris. 73–74. 
53 Tamtéž, 146. 
54 Taméž, 160. 
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3.6 Dokumenty Druhého vatikánského koncilu (1962–1965) 

 

 Druhý vatikánský koncil znamenal v dějinách církve v mnoha ohledech 

přelomovou záležitost. I pro potřeby této práce by bylo možno využít řady podnětných 

a inspirativních formulací v mnoha koncilních dokumentech, především v pastorální 

konstituci Gaudium et spes (Radost a naděje) je pro veřejné aktivity laiků nepřeberně 

námětů a argumentů. 

 

3.6.1 Gaudium et spes 

 

 Pastorální konstituce představuje významnou odpověď církve na očekávání 

současného světa. V souladu s obnovou na poli ekleziologie obráží nové pojetí 

společenství věřících jakožto Božího lidu. Tento text vyvolal nový zájem i o předchozí 

dokumenty, které obsahují nauku vydávání svědectví křesťanským životem, což je 

autentický způsob pro zviditelňování přítomnosti Boha v tomto světě. Gaudium et spes 

vykresluje tvář církve, která je těsně spjata s lidem a jeho dějinami, která putuje dějinami 

spolu s celým lidstvem, společně se světem je vydávána stejnému pozemskému údělu, 

která je však zároveň "jakoby kvas a duše lidské společnosti, kterou má v Kristu obnovit 

a přetvořit v Boží rodinu".55 

 Konstituce se ve světle křesťanské antropologie a poslání církve systematickým 

způsobem zabývá tématy kultury, ekonomického a společenského života, manželství 

a rodiny, politické obce, míru a společenství národů. Všechno je nahlíženo z hlediska 

osoby a zaměřeno k člověku, který je jediný tvor na zemi, jehož Bůh chtěl pro něho 

samého. Společnost, její struktury a její rozvoj musí být zaměřeny na zdokonalení lidské 

osoby. Poprvé se magisterium církve na tak vysoké úrovni a tak obsáhlým způsobem 

vyjadřuje o rozličných aspektech křesťanského života ve světě.56 

 Na veřejně angažované křesťany jsou v této konstituci kladeny značné nároky.  

 "Křesťané, kteří se aktivně podílejí na dnešním hospodářsko-společenském 

pokroku a bojují za uskutečnění spravedlnosti a lásky, mají být přesvědčeni, že mohou 

velice přispět k prospěchu lidstva a světovému míru. Ať je jejich činnost, individuální nebo 

sdružená, zářným příkladem. Ať si získají naprosto nezbytné odborné znalosti 

a zkušenosti, ať zachovají při své pozemské činnosti správný řád a věrnost Kristu a jeho 

                                                 
55 Srov. Kompendium sociální nauky církve, 96. 
56 Srov.  tamtéž 96. 
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evangeliu, aby tak byl celý jejich soukromý i společenský život proniknut duchem 

blahoslavenství, zejména chudoby. 

Když někdo z poslušnosti vůči Kristu hledá nejprve Boží království, získává tím 

silnější a čistší lásku, aby pomáhal všem svým bratřím a uskutečňoval dílo spravedlnosti 

z motivu lásky."57 

Všichni křesťané si mají uvědomit své zvláštní povolání v politickém společenství; 

musí být zářným příkladem smyslu pro odpovědnost a služby obecnému blahu. Mají tak 

ukázat i činem, jak se dá spojit autorita se svobodou, osobní iniciativa se solidaritou celého 

společenského útvaru a žádoucí jednota s plodnou rozmanitostí. Při řízení časných 

záležitostí mají uznávat oprávněnou různost názorů a mají zachovat úctu k občanům i 

jejich sdružením, která tyto názory poctivě zastávají. 

Bezpráví a útlaku, panovačné zvůli a nesnášenlivosti jednoho člověka nebo jedné 

politické strany mají čelit mravní bezúhonností a rozvážlivostí; ať se dají do služeb 

veřejného blaha s otevřeností a poctivostí i s láskou a politickou odvahou.58 

Zároveň jsou však také pro výkon veřejné služby kladeny určité meze: Výkon politické 

moci ve společenství jako takovém i ve státních institucích se musí vždycky provádět 

v mezích mravního řádu, k dosažení obecného blaha – chápaného dynamicky – a podle 

právního řádu, který je nebo bude řádně ustanoven. Tehdy jsou občané vázáni ve svědomí 

k poslušnosti. Z toho vysvítá odpovědnost, důstojnost a význam těch, kteří vládnou. 

Když však veřejná moc překračuje svou pravomoc a občany utlačuje, nemají 

odmítat, co objektivně vyžaduje obecné blaho: má jim však být dovoleno hájit svá práva 

i práva svých spoluobčanů proti zneužívání moci, ovšem v mezích přirozeného práva 

a zásad evangelia.59 

Gaudium et spes nejen že politické strany nezatracuje, ale naopak pro ně stanovuje 

určitá pravidla: "Politické strany musí prosazovat to, co je podle jejich mínění potřebné 

k obecnému blahu; nikdy však není dovoleno dávat přednost vlastním zájmům před 

obecným blahem."60 

Konstituce také vymezuje vztah státu a církve a upozorňuje na nutnost rozlišovat, 

"co jednotliví nebo sdružení křesťané dělají svým jménem jako občané vedení 

křesťanským svědomím a co spolu se svými duchovními pastýři dělají jménem církve.  

                                                 
57 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL.: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et Spes, in: 
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 173-266, č. 72 
58 Srov. tamtéž. 75. 
59 Srov. tamtéž 74. 
60 Tamtéž č. 75. 
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Církev, která se vzhledem k svému úkolu i kompetenci nemůže nijak zaměňovat se 

státem a neváže se na žádný politický systém, je zároveň znamením a záštitou 

transcendence lidské osoby.  

Stát a církev, každý ve své oblasti, jsou jeden na druhém nezávislí a autonomní. 

Obě společenství však slouží, i když z různého titulu, osobnímu i společenskému povolání 

člověka. Tuto službu pro dobro všech mohou vykonávat tím účinněji, čím lépe pěstují mezi 

sebou zralou spolupráci, ovšem s přihlédnutím k místním a dobovým okolnostem. Člověk 

není omezen jen na časný řád, ale i když žije v lidských dějinách, uchovává své věčné 

povolání nedotčeno. A církev, mající svůj základ ve Vykupitelově lásce, přispívá k tomu, 

aby se uvnitř národa a mezi národy stále více rozmáhala spravedlnost a láska. Tím, že 

hlásá pravdu evangelia a osvětluje svým učením a svědectvím věrných křesťanů všechny 

oblasti lidské činnosti, zároveň ctí a podporuje i politickou svobodu a odpovědnost 

občanů."61 

 

3.6.2 Apostolicam actuositatem 

 

 Tento dekret o apoštolátu laiků otevřel rozmanitou problematiku, která zahrnuje víc 

než jen otázky apoštolátu. Na úkol laiků jako spolupracovníků Boha stvořitele upozorňuje 

článek 16: "Když nadto laici spolupracují jako občané tohoto světa na budování a řízení 

časného řádu, mají hledat ve světle víry vyšší zásady pro své jednání v rodinném životě, 

v zaměstnání, v kultuře a sociálním životě a mají je při vhodné příležitosti sdělovat 

druhým. Ať jsou si vědomi, že se tak stávají spolupracovníky Boha stvořitele, vykupitele 

a posvětitele a že mu vzdávají chválu."62 

 V článku 26 je nastíněna základní kontura spolupráce  duchovních a laiků: 

"V diecézích se mají podle daných možností ustavit rady, aby podporovaly apoštolskou 

práci církve ať na poli evangelizace a posvěcování nebo na poli charitativním, sociálním 

a jiném: v nich mají vhodným způsobem spolupracovat kněží a řeholníci s laiky. Tyto rady 

budou moci sloužit vzájemné koordinaci různých sdružení a prací laiků, při zachování 

vlastní povahy a autonomie každého z nich."63 

 

 

                                                 
61 Gaudium et Spes, 76. 
62 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam acuositatem, in: Dokumenty II. 
vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 16. 
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3.7 Pokoncilní dokumenty 

 

Od druhého vatikánského koncilu do dneška uplynulo celé půlstoletí. V řadě 

dokumentů, které v této době byly zveřejněny, je společenská angažovanost křesťanů 

významně podpořena.  

 

3.7.1 Octogesima adveniens (1971), Populorum progressio (1967) a další 

 

 Octogesima adveniens je otevřený apoštolský list papeže Pavla VI. kardinálovi 

Maurice Royovi (1905–1985) při příležitosti osmdesátého výročí encykliky Rerum 

novarum. Svatý otec si v něm všímá palčivých problémů lidské civilizace zejména 60. a 

70. let 20. století. 

 Katolíci by se měli politicky angažovat v demokratických strukturách. Křesťané, 

díky své víře, mohou demokracii nabídnout správný obraz člověka, a tak jí vtisknout 

lidskou tvář. 

 Pavel VI. si uvědomuje složitost a rozporuplnost kulturního a hospodářského 

rozvoje národů a říká: "Tváří v tvář těmto různým situacím je pro nás obtížné říci nějaké 

jednoznačné slovo nebo navrhnout řešení, které by mělo všeobecnou platnost. To však není 

naším úmyslem ani úkolem."64 Křesťané však mají ze sociálního učení čerpat "zásady pro 

způsob myšlení, měřítka posuzování a směrnice pro praxi".65 

Katolíci musí užívat i prostředků, jež poskytuje veřejný život, aby jako duchovní 

"prospektoři" přispívali k budování Boží vlády ve společnosti lidské. 

Politika představuje náročný způsob, jak plnit křesťanskou povinnost služby jiným, ovšem 

nikoli jediný způsob. Křesťané orientující se na politickou činnost - třebaže uznávají 

relativní samostatnost politické struktury - přece se snaží vydávat osobní i kolektivní 

svědectví radostné zvěsti Nového zákona účinnou a nezištnou službou společnosti.66 

Křesťan působící ve světě musí plnit pozemské povinnosti, avšak musí se mít na pozoru 

před dvěma krajnostmi : jednak nábožensky motivovanému zanedbávání svých povinností 

vůči tomuto světu, jednak naprostému pohroužení se do víru světských záležitostí. 

                                                                                                                                                    
63 Apostolicam acuositatem, 26. 
64 PAVEL VI.: Octogesima adveniens. Apoštolský list papeže Pavla VI. kardinálu Maurici Royovi, 
předsedovi Papežské komise Iustitia et pax, k 80. výročí Rerum novarum, ze 14. května 1971, in: Sociální 
encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996, 4. 
65 Tamtéž 4. 
66 Srov. tamtéž 26. 
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Křesťan je povinen účastnit se hledání cesty z dosud nejednotného úsilí po 

vybudování dokonalejší demokracie, a organizování politického života společnosti.67 

 V tomto otevřeném apoštolském listu se papež Pavel VI. zabývá také křesťanským 

smyslem politické činnosti. Už tehdy mohl jistě oprávněně napsat: "Praktická politika na 

rozličných úrovních – místní, krajské, národní a světové – znamená totéž co vštěpovat 

člověku, a sice každému člověku, povinnost uvědomit si, co je a co znamená svobodná 

volba, která se mu nabízí, aby se spolu s ostatními snažil o blaho obce, národa i lidstva."68 

 Zároveň však Pavel VI. upozorňuje na to, že křesťanští politici, při veškerém 

respektu k autonomii politiky, se nutně musí snažit hledat soulad mezi svými názory 

a evangeliem a připomíná, že pro politiky je nezbytné vydávat osobní i kolektivní 

svědectví o opravdovosti své víry jakožto motoru k účinné službě lidem. 

 V Populorum progressio Pavel VI. laiky vybízí: "Laici musí přijmout za svůj úkol 

zlepšit pozemský řád. Přísluší-li hierarchii učit mravním zásadám, jimiž je třeba se v této 

oblasti řídit, a s autoritou je vykládat, pak laikům přísluší, aby ze své svobodné iniciativy, 

aniž by čekali na pokyny a směrnice, hleděli proniknout křesťanským duchem nejen 

smýšlení a mravy, ale i zákony a zřízení společnosti, ve které žijí."69  

A Evangelii nuntiandi (1975) k tomu říká: "Laikové jsou svým povoláním 

postaveni do středu světského prostředí a jsou určeni k nejrůznějším časným úkolům. Proto 

také mají hlásat evangelium zvláštním způsobem. …Vlastním polem jejich evangelizační 

činnosti je rozsáhlý a složitý svět politiky, hospodářství a sociálních vztahů, jakož i svět 

kultury, věd a  umění, mezinárodního života a hromadných sdělovacích prostředků."70 

 Aleš Opatrný dodává: "Pohled Pavla VI. před třiceti lety byl možná o něco 

optimističtější, než je dnešní pohled náš. Dnes je zřejmé, že jednotlivec se ve složitém 

a  mocném světě politiky a hospodářství uplatní jen velmi vynikajícími kvalitami, a i tak 

obtížně. Tím obtížněji, chce-li do těchto oblastí vnášet hodnoty ekonomicky přímo 

nezužitkovatelné, jaké obsahuje evangelium. Přesto by bylo neúnosné, kdyby křesťané - 

laici rezignovali na snahu vnášet evangelium do těchto prostředí, spoléhali se jen na 

aktivity oficiálních církevních institucí, nebo kdyby dokonce přijímali způsoby jednání 

                                                 
67 Srov. Octogesima adveniens,  25. 
68 Tamtéž 46. 
69 PAVEL VI.: Populorum progressio. Encyklika Pavla CV. o rozvoji národů z 26. března 1967, in: Sociální 
encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996, 81. 
70 PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi. Apoštolská exhortace Pavla VI. Hlásání evangelia z 8. prosince 1975, 
Praha: Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1990, 70. 
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tohoto světa, jako je usilování o moc jakýmkoliv způsobem, klientelismus, nečestné 

pragmaticky zaměřené postupy jednání a podobně, a chtěli tím sloužit evangeliu."71 

 Pavel VI. také vyzývá k toleranci a respektu k názoru druhých jak věřících tak 

nevěřících a připomíná, že přes pluralitu názorů a rozdílnost k přístupu k řešení 

praktických otázek by věřící křesťané měli neustále mít na paměti, že to, co je spojuje - 

víra v Ježíše Krista - je podstatně silnější než to, co je eventuelně při správě věcí 

pozemských rozděluje. 

 

3.7.2 Sollicitudo rei socialis (1987) 

 

V této encyklice je zdůrazněno, že "sociální učení církve není nějaká "třetí cesta" 

mezi liberálním kapitalismem a marxistickým kolektivismem, ani alternativa jiných, ne tak 

od základu protichůdných řešení: představuje spíše něco svébytného. Není to ani ideologie, 

nýbrž přesné vyjádření výsledků hlubokého zamyšlení ve světle víry a církevní tradice nad 

složitou skutečností lidské existence ve společnosti a v mezinárodním kontextu. Jeho 

hlavním cílem je vyložit tuto skutečnost zkoumáním, zda se shoduje či neshoduje s učením 

evangelia o člověku a o jeho pozemském i nadpřirozeném povolání, aby na základě toho 

mohlo usměrňovat jednání křesťanů. Toto učení tedy nepatří do oblasti ideologie, nýbrž 

teologie, zvláště teologie morální. 

Předávání a šíření sociální nauky je součástí poslání církve hlásat evangelium. 

A  protože jde o nauku, která má usměrňovat jednání člověka, vyplývá z ní jako důsledek 

"úsilí o spravedlnost" podle postavení, povolání a životních podmínek každého jednotlivce. 

K službě hlásání evangelia na sociálním poli, která je jednou stránkou prorockého 

poslání církve, patří též obžaloba zlořádů a nespravedlností. Musíme ale jasně říci, že 

hlásání je vždy důležitější než žaloba, která nemůže být od hlásání odtržena, neboť jím je 

ospravedlněna a z něho se jí dostává vyššího odůvodnění."72 

 

 

 

 

                                                 
71 OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006, 102-103. 
72 JAN PAVEL II.: Sollicitudo rei socialis. Encyklika Jana Pavla II. o starosti církve o sociální otázky 
z 30. prosince 1987, in: Sociální encykliky (1891 - 1991), Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství 
a  vydavatelství, 1996, 41. 
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3.7.3 Centesimus annus (1991) 

 

Je to první encyklika, která byla vydaná po přelomových událostech roku 

1989/1990. Poprvé v lidských dějinách se uskutečnila velká revoluce nenásilným 

způsobem - jen zbraněmi pravdy a spravedlnosti. Proti dosavadním encyklikám má 

Centesimus annus (1991) jednu významnou novinku - papežové pouze popisovali 

a hodnotili sociální skutečnosti, Jan Pavel II. (1978–2005) se nespokojil pouze s kritickými 

poznámkami k hospodářským nespravedlnostem, ale uvádí i pozitivní prvky svobodného 

tržního hospodářství, jakými jsou sociálně odpovědné vlastnictví, soukromé podnikání, 

mravní odpovědnost atd. Všechny tyto prvky však musí spojovat obecné blaho. 

 "Církev nepředkládá žádné vlastní modely. Konkrétní a úspěšné modely lze nalézt 

pokaždé pouze v rámci té které historické situace, úsilím všech odpovědných osob, které 

budou čelit konkrétním problémům ve všech jejich těsně propojených společenských, 

hospodářských, politických a kulturních aspektech. Tomuto úsilí nabízí církev jako 

nezbytnou duchovní orientaci své sociální učení, které – jak již bylo řečeno – uznává 

kladný význam trhu a podniku, zároveň však poukazuje na to, že oba tyto faktory musejí 

být nezbytně zaměřeny na obecné blaho."73 

 

3.7.4 Kompendium sociální nauky církve (2004)  

 

Mezi dokumenty zaujímá zcela zvláštní místo Kompendium sociální nauky církve. 

Je samozřejmě nezbytné sociální nauku církve začlenit do správného kontextu. "Dnešní 

sociální nauka se zaměřuje zvláště na člověka, který je vřazen do stavby moderní 

společnosti spletitým předivem vztahů. Společenské vědy a filozofie slouží k výkladu 

ústředního postavení člověka ve společnosti; díky nim je člověk schopen lépe chápat sebe 

sama jako "sociální bytost". Avšak pouze víra mu plně odhaluje jeho pravou identitu. 

Z této identity vychází sociální nauka církve. Jejím cílem je za přispění věd a filozofie 

pomáhat člověku na jeho cestě ke spáse. 

Encykliku Rerum novarum lze považovat za významný příspěvek k rozboru 

společenské a hospodářské situace končícího 19. století. Její zvláštní hodnota však spočívá 

v tom, že je dokumentem magisteria, který se spolu s mnoha dalšími dokumenty tohoto 

                                                 
73 JAN PAVEL II.: Centesimus annus. Encyklika Jana Pavla II. ke 100. výročí Rerum novarum z 1. května 
1991, in: Sociální encykliky (1891–1991), Praha: ZVON,  české katolické nakladatelství a vydavatelství, 
1996, 43. 
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druhu začleňuje do evangelizačního úkolu církve. Z toho plyne, že sociální nauka má 

význam nástroje zvěstování víry. Jako taková zvěstuje každému člověku Boha a mysterium 

spásy v Kristu a odhaluje tak člověku člověka samého. Pouze a výhradně v tomto světle se 

zabývá jinými otázkami: lidskými právy jednotlivce, zvláště "proletariátu", rodinou 

a  výchovou, úkoly státu, národním a mezinárodním uspořádáním, hospodářským životem, 

kulturou, válkou a mírem, respektováním života od okamžiku početí až do smrti."74 

V dopise v úvodu Kompendia kardinál Angelo Sodano připomíná, že současné 

společenské a kulturní otázky se týkají především věřících laiků, kteří jsou podle slov 

Druhého vatikánského koncilu povoláni k tomu, aby se zabývali časnými záležitostmi 

a  uspořádávali je podle Boha. Je proto zřejmé, jakou zásadní důležitost má formace laiků, 

kteřá mají prostřednictvím svatosti života a síly svého svědectví přispívat k pokroku celého 

lidstva. Tento dokument jim má pomáhat v jejich každodenním poslání. 

Pozoruhodné je i to, že mnoho prvků, které jsou v tomto kompendiu shromážděny, 

sdílejí také jiné církve a církevní společenství, dokonce i jiná náboženství. A tak bratři 

spojení s námi týmž křtem, vyznavači ostatních náboženství i všichni lidé dobré vůle 

mohou z tohoto Kompendia těžit podněty k zamyšlení a nacházet společnou motivaci 

k integrálnímu rozvoji každého člověka.75 

Pro potřeby této práce jsou zvlášť důležité ty části Kompendia, které se týkají 

pastorace a působení laiků. Právě při studiu těchto dokumentů je patrné, jak ohromným 

a  dramatickým vývojem církev prošla a jak podstatný díl svého úkolu ve světě se rozhodla 

svěřit laikům. Kompendium nejen sumarizuje předchozí výroky magisteria, ale dále je 

rozvíjí a překládá do jazyka současného čtenáře.  

 

3.7.5 Encykliky papeže Benedikta XVI.  

 

Současný papež Benedikt XVI. (2005– ) velmi citlivě vnímá potřeby současného 

světa. Všechny jeho encykliky jsou neseny snahou pomoci křesťanům zorientovat se 

v současném málo přehledném světě. Výrazný akcent na sociální aspekty aktuálních 

decizních procesů je pro křesťany působící v politice nejen v mnohém inspirativní, ale 

především (a to i přes svou náročnost) zavazujícími? 

Všechny tři uveřejněné encykliky 

                                                 
74 Centesimus annus,  54. 
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- Deus caritas est (Bůh je láska) 

- Spe salvi (Spása v naději) 

- Caritas in veritate (Láska v pravdě) 

jsou velmi cennými materiály i pro kategoriální pastoraci politiků a veřejných pracovníků. 

Benedikt XVI. v posledně jmenované encyklice důrazně připomíná, že "Křesťanské 

náboženství i jiná náboženství mohou poskytovat vlastní přínos rozvoji jedině tehdy, 

pokud Bůh nachází místo také ve veřejné sféře, zvláště v kulturní, sociální, ekonomické a 

zejména politické dimenzi. Sociální učení církve vzniklo, aby uplatňovalo nárok „statutu 

občanského práva“ pro křesťanské náboženství. Popření práva veřejně vyznávat své 

náboženství a zasazovat se o to, aby pravda víry utvářela také veřejný život, má negativní 

důsledky na pravý rozvoj. Vylučování náboženství z veřejného prostoru stejně tak jako na 

druhé straně náboženský fundamentalismus brání lidem setkávat se mezi sebou 

a spolupracovat na pokroku lidstva."76 

 Do jaké míry se ovšem podaří naplnit vizi Benedikta XVI. týkající se globálních 

problémů, je otázkou k řešení pro budoucí generaci politiků. "Řízení světové ekonomiky; 

ozdravení ekonomik zasažených krizí a preventivní opatření, aby se nezhoršila a nevedla 

k větším nerovnostem; realizace náležitého integrálního odzbrojení; potravinové a mírové 

zabezpečení; zaručení ochrany životního prostředí a usměrnění migračních pohybů – to vše 

si naléhavě žádá existenci světové politické autority, která byla navržena již mým 

předchůdcem bl. Janem XXIII. Takováto autorita se bude muset řídit právem, důsledně se 

držet principů subsidiarity a solidarity, být zaměřena na realizaci obecného dobra (…)."77 

 Je evidentní, že i přes aktuální absenci možností podobnou autoritu vygenerovat, je 

tato připomínka závažným úkolem pro léta příští. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
75 Srov. SODANO Angelo: Dopis J. E. kardinálu Regatu Raffaelu Martinovi, in: PAPEŽSKÁ RADA PRO 
SPRAVEDLNOST A MÍR: Kompendium sociální nauky církve, Praha- Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2008,  13. 
76 BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate. Encyklika Svatého otce Benedikta XVI. o integrálním rozvoji 
člověka v lásce a v pravdě po čtyřiceti letech od vydání encykliky Populorum progressio, 2009, 
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11498 (10.2.2010), 56. 
77 Caritas in veritate , 67. 
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4 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO KATEGORIÁLNÍ PASTORACI POLITIKŮ 

A  VEŘEJNÝCH ČINITELŮ 

 

4.1 Období nesvobody 

 

 Téměř po celé čtyřicetiletí komunistického režimu byla veřejná pastorace výlučně 

omezena pouze na kostely. Setkávání společenství především v počátečních letech 

totalitního režimu představovala pro všechny účastníky vysoká rizika a paragraf maření 

dohledu státu nad církvemi visel v takových případech nad každou aktivitou. 

 Pastoraci v kostelích mohli vykonávat pouze duchovní se státním souhlasem 

k duchovenské činnosti. Takováto "kostelní" pastorace se nutně stala převážně pastorací 

svátostnou a tato forma pastorace se pro drtivou většinu věřících stala jediným modelem 

pastoračního působení. Tento zaběhnutý pastorační způsob byl oživován pouze zřídka, 

a  to působením tajných kněží a řeholníků nebo kněžími bez státního souhlasu. Týkalo se 

to však poměrně omezeného počtu křesťanů. Tuhá léta normalizace udusila i slibně se 

rozvíjející mimocírkevní aktivity, např. katolického Junáka, v jehož rámci se po několik 

málo let (1968–1969) dařilo pastorační aktivity formálně uskutečňovat. A tak lze téměř bez 

rizika konstatovat, že kategoriální pastorace se v dobách nesvobody uskutečňovala pouze 

díky neoficiálním aktivitám, ne příliš často, málokdy soustavně a větší šíři. Na rozdíl od 

některých našich sousedních zemí vykazovala situace v tehdejším Československu další 

specifické znaky:78 

- náboženský útlak byl u nás podstatně tužší než například v Polsku nebo Maďarsku, kde 

sice omezeně, ale přece po celou dobu existovalo církevní školství a řehole nejen 

ženské, ale i mužské mohly v určitých mezích působit; 

- z dlouhodobě neřešených konfliktů mezi národní (českou) a církevní 

(římskokatolickou) identitou vyrostla řada historických traumat; 

- významná část křesťanské, především katolické inteligence byla po únorovém puči 

roku 1948 tvrdě perzekuována, částečně likvidována a mnoho významných mužů a žen 

bylo nuceno vlast opustit; 

- všeobecné náboženské povědomí, udržované na určité úrovni v předúnorové době, 

postupně upadalo a dnes se dá jistě hovořit o hluboké náboženské a duchovní 

                                                 
78 PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Závěrečný 
dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR,  Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2007, 256. 
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nevzdělanosti našeho národa, a to bohužel i včetně tzv. kulturních a společenských 

a politických elit; 

- veřejně angažovaní katoličtí laici téměř vymizeli a pokud se někdo cítil být křesťanem, 

rozhodně to coby veřejný činitel nemohl dlouhodobě prokazovat na veřejnosti. Je tak 

téměř jisté, že v době nesvobody kategoriální pastoraci pro politiky a veřejné činitele 

nebylo proč připravovat a rozvíjet. 

Téměř oficiální marxistická socioložka Erika Kadlecová uvádí: "Církve ve 

společnosti reálného socialismu jsou nenormální a nenormalizovatelný útvar, ale přitom 

útvar naprosto legální. Jsou zbaveny sebemenšího podílu na moci, ba ani ve vlastních 

řadách nemají mocenské prostředky, jak vynutit poslechnutí příkazu, který není přijat 

dobrovolně."79 Pro ilustraci vnímání církve ze strany oficiálních struktur je možné uvést 

i další konstataci téže autorky: "Soudržnost, vnitřní disciplína a závaznost víry může být 

založena výhradně na autoritě. V této slabosti je síla a výjimečnost. (…) Věřící nemusí 

nikoho slovy ujišťovat o opravdovosti svého přesvědčení a nezištnosti své angažovanosti - 

vystupovat jako křesťan není, jak známo, cesta ke kariéře."80 

 

4.2 Situace po pádu komunismu 

 

 Záhy po listopadu 1989 se začali i katoličtí křesťané dosud vytěsňovaní 

z oficiálních struktur státu výrazněji angažovat jak v politice a politických stranách, tak 

i  v celé řadě ryze občanských organizací. 

 Poměrně rychle byly vytvořeny jak strukturální tak i formálně právní předpoklady 

pro vybudování demokratického systému. Velmi rychle si však veřejnost začala 

uvědomovat, že demokracii nevytvářejí pouze "demokratické" instituce a "demokratické" 

zákony. Nejdůležitějším a nenahraditelným prvkem jsou lidé, kteří se rozhodli pluralitní 

demokracii přijmou jako svůj životní postoj, jako dominující názor na život, který je 

ukotven v pevné víře v lidi a lidství. Bohužel se i u nás po pádu totalitního "reálného" 

socialismu velmi rychle vyvinula nechuť k politice jako takové, nedůvěra k politikům 

a  politickým stranám a potažmo a bohužel i k demokratickým institucím a instrumentům 

státní moci, takže je mnoho lidí, kteří současný stav v porovnání s érou  totality 

neshledávají příliš lepším a prospěšnějším. Obnovení důvěry v demokracii a její instituce 

                                                 
79 KADLECOVÁ Erika: Oživení zájmu o náboženství, v: Studie 104-106/1986, 
http://www.scriptum.cz/studie/studie_1986_104-106.pdf, (10.2.2010), s. 194 
80 Tamtéž, s. 194 
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je i dnes jedním z velkých úkolů. Vždyť alternativy, ke kterým se mnozí hodlají obracet, 

jsou vždy horší - jak jakákoliv forma totality, tak i autoritativní nebo naopak anarchisticky 

laděné vize by mohly vést ke ztrátě jakýchkoli ideálů vůbec. 

 "Ateistické prostředí totalitního státu mělo ještě jeden důležitý rys. Vylučovalo 

církve ze společenského života. Dělalo z křesťanů v mnoha oblastech občany druhého řádu 

a nevedlo s církví a náboženstvím žádný dialog. To samozřejmě mnoho potenciálních 

stoupenců křesťanství odradilo, ale na druhé straně to dost nešťastně "osvobodilo" mnoho 

věřících lidí od diskuse s okolním světem a od účasti na veřejných záležitostech. Křesťané 

se tak mnohdy bez vlastního rozhodnutí stávali lidmi s mentalitou obyvatel ghetta a to, co 

se v církvi samotné rodilo a dělo, se rozvíjelo bez možnosti veřejné diskuse. Tyto 

skutečnosti měly řadu negativních důsledků a pociťujeme je vlastně dodnes."81 

 Podobně Tomáš Halík v jednom ze svých článků  uvádí: "Bylo překvapivé, jak 

velkou morální prestiž měli křesťané a náboženské instituce bezprostředně po pádu 

komunistických režimů ve středovýchodní Evropě. Ukázalo se však, že dlouhá léta 

pronásledování a izolace náboženských institucí zanechala neblahé dědictví. Během deseti 

let po pádu komunismu se církvím většinou nepodařilo redefinovat svou společenskou roli, 

najít a obhájit své místo v podmínkách pluralitní demokracie a jejich společenská prestiž 

opět výrazně poklesla."82 

 Ochota investovat do dlouhodobých cílů "společného dobra" je u české veřejnosti 

dosud velmi slabá. A v naší společnosti byl velmi zřetelně komunismus, který byl  

přijatelný pouze pro někoho, nahrazen konzumismem, který je bohužel přijatelný téměř 

pro všechny. Toto konstatování nelze jistě generalizovat - i v dnešní době je patrný určitý 

hlad po vyšších než jen konzumních hodnotách, spíše bývá problémem tuto touhu 

především mladých lidí naplnit. Jistě je velmi pozitivní, že zmizela mnohá politicky 

motivovaná omezení a někdy až brutální zásahy do každodenního života lidí, do možnosti 

svobodné volby povolání. Vyskytly se však mnohé jiné problémy a výzvy - málokdo se 

uměl pohybovat v podmínkách svobodného trhu, vzrostl enormně tlak na vyšší výkon, 

úspěch života je měřen především finančním vyčíslením. Řada lidí byla postavena před 

dilema rodina nebo zaměstnání. Významně se začaly diverzifikovat příjmy domácností 

a některé skupiny se mohou cítit společensko-ekonomicky znevýhodněny (nejen na 

                                                 
81 OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti,. 112. 
82 HALÍK Tomáš: Náboženství - politika - věda: proměny ve vztazích (10.9. 1998), 
http://www.halik.cz/clanky/nabozenstvi_politika_veda.php 
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venkově a v zemědělství, ale i v řadě dosud tradičních průmyslových odvětví). Objevil se 

fenomén nezaměstnanosti a s tím spojený problém možného zneužívání sociálních dávek. 

 Jistě všichni velmi uvítali zrušení cenzury a naplnění základního práva na svobodu 

shromažďování i svobodu slova. Není asi překvapivé, že tak jako každá svoboda i svoboda 

shromažďování je zneužívána k demonstraci rasistických či anarchistických postojů, někdy 

i velmi nevybíravými prostředky. Demokratická společnosti jen velmi obtížně hledá účinné 

nástroje, jak toto zneužívání práva minimalizovat a eliminovat. Svoboda slova je nejen 

deklarovaná v základních dokumentech státu, ale také hojně využívána. Doslova švédský 

stůl všech možných tiskovin, časopisů, knih, několik desítek česky mluvených televizních 

kanálů dává jistě každému příležitost čerpat a těšit se z množství informací, zábavy atd., na 

druhou stranu se média stala pro většinu obyvatel už nepostradatelným průvodcem životem 

a tím, kdo poměrně sofistikovaně vnucuje určitý životní styl (a bohužel tento 

"doporučovaný" styl jen prohlubuje prázdnotu konzumismu). 

 Po desetiletí potlačovaná aktivita lidí se uvolnila a začalo vznikat či se obnovovat 

mnoho spolků a institucí, křesťané nestáli opodál, a tak se můžeme setkat s množstvím 

charitativních, vzdělávacích a zájmových organizací. Dosud však se jedná o víceméně 

doplňkovou činnost vedle stále velmi významných institucí státních. V řadě oblastí by však 

nestátní organizace při přiměřené podpoře dokázaly veřejnosti sloužit s podstatně větším 

prospěchem - ať už se jedná o oblast zdravotnictví, sociálních služeb, školství.  

Popsané problémy (a jistě se jedná jen o malý a neúplný výsek) jsou stále ještě 

reakcí na prázdnotu totalitní ideologie minulého režimu. Mnoho lidí svá rozhodnutí činí 

podle bezprostředních dopadů na svůj osobní prospěch, v lepším případě z pohledu 

užitečnosti pro svůj okruh, svou zájmovou skupinu. V tomto prostředí téměř bezbřehého 

egoismu lze pak obtížně nalézat řešení náročných mravních situací. Závěrečný dokument 

Plenárního sněmu konstatuje, že do kategorie ideologií, k nimž převládá celkově nedůvěra, 

je mnoha lidmi zařazováno i křesťanství. Církev je pak vnímána jen jako jedna ze 

zájmových skupin, případně jako jeden z konkurentů v boji o "získání duší".83 

 Bylo by chybou nevnímat současnou českou realitu, kdy naše společnost je 

rozpolcená, převládá krátkozraká preference spotřeby a vědomě a cíleně jsou i za pomocí 

masmédií vytlačovány na okraj mnohé pozitivní aktivity a náměty. Ale je to také 

společnosti hledající a skrytě toužící i po jiných než materiálních hodnotách. Křesťané 

                                                 
83 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, 234. 
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tvoří menšinu a byť zdaleka nelze posuzovat kvalitu křesťanského života podle sčítání lidu, 

kvantifikační ukazatele naznačují, že se ke křesťanství hlásí stále méně lidí. 

 Sčítání lidu v roce 2011 tento trend s největší pravděpodobností jen potvrdí. S tím 

do určité míry souvisí i nevelký a nevzrůstající přímý politický vliv křesťanů. Nelze ani 

zde v příštích letech očekávat nějaké významné pozitivní posuny. O to větší je 

odpovědnost těch, kteří už nyní co by křesťané ve veřejné sféře působí. 

 

TABULKA 2: Náboženské vyznání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu z roku 200184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Srov. PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické 
církve v ČR. Statistiky a analýzy, http://snem.cirkev.cz/download/Scitani_lidu_2001.htm (10.2.2010). 
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 Je dobře, že jedním ze závěrů Plenárního sněmu je následující konstatování: "Proto 

přihlášení se k aktivní politické odpovědnosti za náš stát a politika ve službách společnému 

dobru jsou důležitým svědectvím naší víry. V rámci své pastorační činnosti bude církev 

nabízet trvalou formaci pro místní, regionální i celostátní křesťanské zastupitele a politiky. 

Zásady evangelia platné pro jejich osobní i veřejný život je nutno doplňovat o tvůrčí 

uplatnění principů sociální nauky církve, bez toho nelze řešit zásadní problémy naší 

společnosti."85 

 

4.3 Úkoly církve 

 

Církev si ve svých pastýřích i laicích stále znovu uvědomuje, že i v této situaci je 

třeba naplnit úvodní větu pastorální konstituce Gaudium et spes.  

"Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří 

nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu 

lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří 

jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem 

svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, 

že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami."86 

A tak je jasné, že odpovědí na výzvy uvedené v předcházející podkapitole nemůže 

být nic menšího než snaha o vytvoření takových podmínek a poměrů takového životního 

stylu, který by se lépe než dosud opíral o kulturu křesťanského humanismu přiměřeného 

21. století v poměrech západní civilizace. Takový životní styl musí samozřejmě zahrnovat 

všechny důležité roviny reálného života člověka dnešní doby: manželství, rodinu, sexualitu 

a výchovu dětí, přátelství a sousedství, vztahy k práci, k majetku, k umění, k prožívání 

neděle a volného času, angažovanost v záležitostech veřejného zájmu, solidaritu 

s menšinami, se slabými, chudými a nemocnými, službu pravdě atd.87 

Církev nabízí společnosti řadu námětů a materiálů, které se zabývají nejen přísně 

teologickými problémy, ale mohou mít bezprostřední dopad jak pro každodenní život 

společnosti, tak i pro určování krátkodobých i dlouhodobých cílů. Kompendium sociální 

nauky církve (viz výše - 3.7.4) je právě takovým dílem: Nejen znalost této nauky, ale 

především její přenesení do praxe veřejného života by mohlo a mělo znamenat významný 

                                                 
85 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě,  238 
86 Gaudium et Spes, 1. 
87 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě,  257. 
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příspěvek církve při řešení problémů současné doby. Je však jisté, že při prosazování 

sociální nauky církve musí stále větší úlohu na sebe převzít laici. Katoličtí laici 

reprezentují církev ve světě. Své povolání mají chápat jako poslání a práci jako službu 

druhým. O úloze laiků v dnešním světě a o jejich povinnostech vyplývajících z řady 

církevních dokumentů obsáhleji pojednává předcházející kapitola. Jaká je však v této 

oblasti úloha institucí církve? 

"Znamením času" se stává schopnost celé církve podpořit laiky v jejich 

apoštolském poslání, což se vyjadřuje mnoha různými způsoby, ať už vykonávají poslání 

z výslovného pověření církve, nebo se nasazují v síle svého křtu způsobem neformálním či 

nepřímým. Tak se tam, kde žijí, modlí se a pracují, stávají platnými členy církve svým 

zápasem o víru, životem svatosti, úsilím o spravedlnost a péčí o chudé.88  

"Laici mají z mnoha důvodů nejblíže k těm, kterým je nebo má být evangelium 

hlásáno. Není zde míněna v prvé řadě fyzická blízkost, ale blízkost životních osudů a rolí, 

blízkost sdílení radostí a starostí, která umožňuje věrohodně ukazovat evangelium jako 

inspirující odpověď na to, co člověku dělá v životě starost."89 

Podpora a pomoc veřejně činným laikům může mít řadu podob. Je jisté, že své 

místo má systematické vedení a stálá formace laiků, a to nejen k vnitřnímu osobnímu 

životu z víry, ale i k aktivnímu křesťanskému životu v oblasti jejich občanské a veřejné 

působnosti. Církev u nás si zřetelně uvědomuje, že jedním z hlavním úkolů ve veřejné 

sféře je být aktivními činiteli při vytváření občanské společnosti. Vždyť v různých 

charitativních, vzdělávacích, kulturních a sociálních organizacích působní mnoho 

potenciálních spojenců, kteří také usilují o spravedlnost, právo, vnášení etického pohledu 

do veřejných záležitostí. Tady všude může církev skrze své věřící prokázat, že je schopný 

a ke spolupráci připravený partner, který skrze aktivitu ve veřejném prostoru nechce v prvé 

řadě uplatňovat jen svoje partikulární zájmy, nýbrž chce pracovat ku prospěchu co 

nejširšího společenství.90  

Ke splnění cíle je ovšem třeba začít již u výchovy a stálé formace kněží tak, aby si 

ještě v daleko větší míře než dosud byli vědomi odpovědnosti křesťanů - laiků za náš 

svět.91 I o tom se hovoří v Instrukci k některým otázkám ohledně působení a chování 

                                                 
88 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě,  224. 
89 OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, 97. 
90 Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, 284. 
91 Srov. tamtéž 242.. 
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katolíků v politickém životě, kterou v roce 2002 vydala Kongregace pro nauku víry.92 

Nejen v naší zemi se totiž projevovala a projevuje určitá tendence rezignovat i na legitimní 

formy boje o získání vlivu na politické dění a politické decizní procesy, což znamená ve 

svých důsledcích, že křesťané svěřují bez boje rozhodování za časné věci tohoto světa 

jiným, kteří se zpravidla mají tendenci rozhodovat na základě jiných kritérií a jiných 

hodnotových škál, než by činili křesťané. Uveřejnění této "Instrukce" se stalo jedním 

z významných momentů v zapojování křesťanů v politice a tuto aktivitu shledává 

základním prvkem budování společného blaha. Podtrhuje význam křesťanského svědomí a 

spolupráce s ostatními občany. Vyzvedá a zdůrazňuje kriterium, které tvoří osu celého 

politického života - totiž správné pochopení významu lidské osoby. Z toho vyplývá jak 

úcta k člověku, tak i ochrana jeho důstojnosti a jeho osobních práv. 

 

4.3.1 Svět a církev 

 

To, že církev nevlastní a ani nepředkládá svůj zvláštní model společenského života 

a neváže se ani na nějakou politickou soustavu jakožto na svou vlastní "cestu" volitelnou 

mezi jinými soustavami, neznamená, že nemá vychovávat věřící, zvláště laiky, aby si 

uvědomili svou odpovědnost v politickém společenství. Pro větší ujasnění této působnosti 

církve je dobré rozlišovat mezi politikou a politickou angažovaností. Pokud se týče 

politiky, církev může a má posuzovat politická stanoviska nejen když se dotýkají 

náboženské sféry, ale též všechno, co má vztah k důstojnosti a k základním právům 

člověka, k obecnému blahu a k sociální spravedlnosti. Jsou to problémy, které mají mravní 

dosah, pojímaný a hodnocený církví ve světle evangelia a z titulu jejího poslání 

"evangelizovat politický řád" a tím přispívat k jeho úplnému zlidštění. Jde tu o politiku, 

chápanou v její nejvyšší lidské hodnotě, která je úkolem celé církve. Naproti tomu 

angažování se v politické činnosti ve smyslu konkrétních rozhodnutí, ke stanovení 

programů, k vedení kampaní, ke spravování zastupitelských orgánů lidu a k vykonávání 

moci, je záležitostí příslušící laikům.93  

Vztah církve k držitelům moci může být někdy složitý. Nelze užívat slovo "svět" 

k označení protějšku církve; to je mlhavé a mnohoznačné. "Svět" bychom měli chápat 

                                                 
92 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY: Instrukce k některým otázkám ohledně působení a chování 
katolíků v politickém životě, Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2003. 
93 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, Brno: Masarykova univerzita, 1995, 
http://www.cormier.cz/politic.htm 
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z pohledu sociologického. Takový "svět" se pak člení na souseda, město, stát, politické 

strany, jiné církve atd.  

Se samotnými všeobecnými pojmy málo spravíme. Pokud voláme "svět" 

k odpovědnosti za stav životního prostředí, za hlad a bídu obyvatel jižních světadílů, 

a nevyslovíme adresně, koho máme na mysli, je to marné počínání. Řešením není únik do 

svátostného prostoru církve. To platí i o vztahu k politice. Politiky není třeba se obávat. Je 

však třeba se obávat politického intrikování. Taktizování totiž patří k řemeslné výbavě 

profesionálních politiků. Z politického postoje, řeči a jednání křesťana však musí být za 

všech okolností patrné houževnaté lpění na pravdách evangelia, zásadách spravedlnosti 

a přirozených lidských práv.94 

 Potřeba vnášet křesťanský přístup i obsah do časného řádu věcí se týká mnoha  

různých stránek života i naší současné české společnosti. Vždyť osou celého právního řádu 

je Ústava a Listina základních lidských práv a svobod; z nich vychází a na ně navazuje 

řada norem, které udávají a stanovují základní pravidla pro veřejný život, ať už se týkají 

hospodářství, sociální a zdravotní oblasti, školství, veřejné správy či kulturní politiky. 

Podpora obecného blaha a podpora takových statků jako je řád a pořádek, svoboda 

a rovnost, úcta k lidskému životu od početí do přirozené smrti, spravedlnost a solidarita, 

starost o životní prostředí jsou hodnoty srozumitelné všem lidem dobré vůle. Učitelský 

úřad církve hledá a nachází k politickému životu vyváženou pozici, která na jedné straně 

respektuje primát mravních hodnot společných celému lidskému životu, tedy včetně toho 

politického, na druhé straně církev uznává nezbytnost odborné kompetence, potřeby 

spolupráce s ostatními, třebaže nejsou křesťané.  

 Církev by měla v oblasti politiky plnit důležité nezastupitelné funkce tak, aby 

platilo, že:  

- osvěcuje mysli lidí tak, aby jim pomáhala najít pravdu a orientovat se mezi různými 

politickými programy; 

- zapojuje se do činnosti a k opravdovému úsilí o účinnou pomoc lidem; 

- podněcuje věřící k naplňování politické činnosti a politických institucí duchem 

porozumění a evangelia; 

- vede věřící k spiritualizaci a kultivování politických činností a institucí tak, aby se 

jejich struktury zdokonalovaly ve svém fungování a přizpůsobovaly skutečným 

současným potřebám. 

                                                 
94 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Sociologie politiky, Olomouc: Matice cyrilometodějská Olomouc, 1992, 87. 
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Proto církvi musí být vždy a všude povoleno s opravdovou svobodou hlásat víru, 

učit své sociální nauce, hodnotit z mravního hlediska také ty věci, které patří do oblasti 

politiky, vyžadují-li to základní práva lidské osoby nebo spása duší.95  

V dnešních poměrech už ovšem nestačí, aby křesťané redukovali politiku jen na 

příkazy typu "Není dovoleno!"; "To se musí!"; To je zakázáno.". Církev se především musí 

snažit osvojit si věcnou kompetenci ohledně problémů moderní politiky, státu a jeho 

ekonomiky a kultury. 

Od věřících, jejichž postoje se na první pohled mohou zdát protikladné, církev 

žádá, aby se snažili mít porozumění pro stanovisko toho druhého a  ochotně naslouchal 

jeho důvodům. Osobní příklad upřímného přezkoumávání správnosti vlastního postoje 

a jednání umožní druhému laskavější postoj a přispěje přes existující rozdíly k jejich 

sblížení. Vždyť mocnější je to, co věřící spojuje, než to, co je rozděluje. Pozemské 

záležitosti, včetně politických zájmů jsou totiž těsně spojeny s tím, co v člověku převyšuje 

tento svět, a přesahuje i člověka a společnost. Sama církev užívá pozemských věcí, pokud 

to vyžaduje její vlastní poslání. Neomezuje se však na výsady, které jí případně uděluje 

politická moc. Boží vláda je pro tento svět nepostižitelná. Nemůže být proto ztotožňována 

se žádným dočasným zřízením. Boží Slovo má význam pro celé dějiny a posláním církve 

je pronést toto Slovo tak, aby se vždy mohlo stát politickým činem. Nicméně politická 

angažovanost není jejím vlastním posláním.96  

Církev si také uvědomuje, že ve společnosti existuje celá řada otázek a konkrétních 

problémů, na které z povahy věci není možné dávat jedině správný a zaručený křesťanský 

recept a nelze tedy nabízet hotová křesťanská řešení. V takovém případě musí nastoupit 

dobrá vůle nalézt nejlepší řešení z možných a odbornost je i zde nezastupitelným 

atributem. V současné naší situaci se zdá být velmi potřebné prohlubovat i spolupráci 

s křesťany nekatolických církví a dalšími lidmi dobré vůle na všech úrovních, kde je to jen 

možné. 

 Církev všechny křesťany povzbuzuje k odvaze a aktivitě, aby se nenechali pasivně 

vláčet vším, co světská, většinová společnost považuje za normální. Současně církev 

vybízí k tvořivému promýšlení aktuálních výzev doby; křesťanům by neměla být vzdálená 

myšlenka a vize skromného životního stylu jakožto hodnoty, která souvisí s hledáním 

podmínek k trvale udržitelnému rozvoji. Základním požadavkem je poctivé vyhodnocení 

problému a stanovení, co je zásadní a principiální a co vedlejší a podružné. 

                                                 
95 Srov. Gaudium et Spes, 76. 
96 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
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 Hájit křesťanské pojetí života v pluralitní otevřené společnosti není triviální věc - je 

tak třeba činit i pro okolí srozumitelným způsobem, především osobním příkladem. Vyšší 

nároky by měly být uplatňovány především u sebe, ne povýšenecky a ostentativně a vždy 

s tolerancí a respektem k názoru druhých. Křesťanský životní styl tak nemůže nepřitažlivě 

spočívat jen v  dodržování příkazů a zákazů, ale především v aktivní spoluúčasti na 

stvořitelském díle, v tvořivém přístupu k životu a v uvážlivém řešení jednotlivých 

obtížných životních situací.  

 

4.4 Spiritualita politiky 

 

 Má politika svou vlastní spiritualitu? Na to se snaží najít odpověď několik autorů. 

Ve Slovníku spirituality  se uvádí, že spiritualita politiky je vnitřní činnost lidského ducha, 

která dává smysl politické činnosti a určuje tedy její cíl. Je to povznesení politické činnosti 

od pouhého požadavku uspořádat a zorganizovat společný život řídícími funkcemi. Prvním 

základem politické spirituality je rozlišení mezi politickými ideály a prostředky. Toto 

rozlišení je nutné, aby se zamezilo tomu, že by byla politika automaticky  pokládána za 

způsobilou k účinné činnosti, i když není doprovázena odbornou kompetencí, aby nebylo 

považováno za cíl něco, co je jenom prostředkem, a  současně aby se zapojily do 

spirituality i nezbytné prostředky.97 

 Názory křesťanské spirituality na politický rozměr lidské existence postupně 

procházely  mnoha různými úseky. To souviselo jednak s vývojem antropologického 

a  společensko-kulturního významu politiky, ale také s pokrokem teologické metody. 

 Politika patří k nezanedbatelným oblastem společenského života člověka. Už výše 

bylo připomenuto ono aristotelovské: "Člověk je tvor politický, který se sdružuje." Má-li 

se tedy život člověka projevovat lidsky, musí se projevovat především společensky, takže 

i politicky. Politika není jen vášnivým rozhodným jednáním průbojných podnikavců, které 

mocenský boj vynáší nad zakřiknuté či málo přičinlivé vrstvy společnosti. Také odmítavý 

postoj vůči politice je politickým postojem. Odmítání politiky je pak právem označováno 

jako "pštrosí" politika. Důraz na to, že únik z politiky či lhostejnost k politice je negativní 

politikou, a že se politice nelze vyhnout, by mohlo vyvolat zdání, že lidské jednání má být 

určováno výlučně politickými důvody. To by ovšem bylo nesprávné. Vždyť politický život 

                                                 
97 Srov. FIORES Stefano de: Politika, in: FIORES Stefano de, GOFFI Tullo: Slovník spirituality, Praha - 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 668. 
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je pouze skrovnější část života duchovního. Pravá politika má mimopolitický základ (totiž 

náboženský, etický, estetický, výchovný, filozofický a právní) a nadpolitické vyústění.98  

 Pokud by se však od politiky očekávala veškerá spása, pak takové očekávání musí 

být nutně zklamáno. Politická svoboda a samostatnost nás nespasí, ani nezachrání. Mravní 

a duchovní obrození národa se může dovršit, dosáhne-li své správy a nějaké formy 

politické samostatnosti. Dosažení tohoto cíle však nebude o mnoho snadnější ani při 

získání úplné politické svobody.  

Od politiky se nelze osvobodit. Lze ale politickou oblast ovládat a udržovat pod 

kontrolou. Politika není pouze prostorem k naplňování celospolečenského zájmu. Je také 

místem, kde si národy, skupiny i jednotlivci ve vzájemných vztazích uvědomují své zájmy; 

prostorem, ve kterém realizují potřebu sebeuplatnění, potřebu svobody, jistoty a bezpečí. 

V politice a skrze ni existuje člověk jako tvor společenský. V ní a jejím prostřednictvím 

vystupují jednotlivci, skupiny, sociální vrstvy i národy k sebeuskutečnění.  

Nakolik je člověk společenským tvorem, natolik buduje vlastní budoucnost v rámci 

rozličných menších skupin, které vyžaduje k svému doplnění a jako předpoklad dalšího 

rozvoje sebe i rozvoje celého politického společenství.99  

Morální teologii byl přenecháván úkol stanovit určité vzory pro individuální 

chování, a tyto vzory měly být přenášeny do politické činnosti, která byla chápána jako 

účast na budování pozemské obce.  

Spiritualita, která vycházela z tohoto přístupu k politické problematice, se 

vyznačovala nutně individualismem a musela být převážně negativní, a proto moralistická. 

Velký důraz byl kladen na mnišský ideál, který byl téměř výlučným vzorem křesťanské 

spirituality. Tento vzor měl napodobovat ve všech životních stavech každý, aniž bylo 

dbáno na zvláštní rysy v jedinečných situacích, do nichž se různým způsobem vtěluje 

poselství evangelia.100 

 

4.5 Víra a politika  

 

Kdyby se víra a politika navzájem odcizily, nemělo by křesťanství co dělat 

v dějinách. Křesťanská pravda se přece týká lidí, kteří žijí ve skutečných dějinách a skrze 

tyto dějiny zrají jejich touhy po osvobození. Jako člověk má mít křesťan účast na snahách 

                                                 
98 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
99 Srov. Octogesima adveniens, 24. 
100 Srov. FIORES Stefano de, 663-664. 
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celého lidstva, na snahách o zlidštění světa. Nesmí si ale myslet, že může poskytnout 

nějakou definitivní léčbu nebo řešení. Má ale solidárně bojovat spolu s ostatními lidmi.  

Pavel VI. napsal: "Ještě nikdy nebyli lidé přiváděni k vymýšlení sociálních 

programů zjevněji než v naší době. Proto je zcela nezbytné věnovat této činnosti důvtip 

a finanční prostředky v takové míře, v jaké se vynakládají na zbrojení a technický výzkum. 

Opomíjí-li člověk příležitosti k zásahům a nepředvídá-li včas výskyt nových sociálních 

problémů, pak se jednou vyhrotí víc, než aby bylo možno doufat v jejich pokojné 

řešení."101 

 Pro křesťana neřeší politika sama od sebe všechno lidské ani není člověku tím 

nejvyšším pravidlem. Je-li pravda, že všechno prochází politikou - meziosobní vztahy 

nevyjímaje - je také pravda, že politika není všechno. Křesťan má tedy znovu nalézat svou 

jedinečnou úlohu. V jistém smyslu to, co přesahuje u věřícího obecně chápaný rozměr 

politiky, je právě jeho specifická historická přítomnost: nezištnost, odpouštění, chudoba 

jako radikální sebeobětování podle Kristova příkladu.102 

  

4.5.1 Duchovně-mravní stránka současné politiky 

 

Mezi faktory duchovně kultivujícími politiku jako kulturu vyniká na prvém místě 

náboženství. Náboženství je v každé společnosti velkou duchovní silou. To je jeden 

z důvodů, proč se demokracie jako politický systém nemůže stavět proti náboženství. 

Pokud se ale někdy hovoří o tom, že náboženství má "nadvládu" nad politikou, plyne to 

z titulu duchovního a nikoli z politického principu. Každá politická moc a vláda postrádá 

kulturní význam, jestliže není podložena vnitřně hluboce prožívanou vírou. V tomto 

smyslu má politika nutně vždy náboženský ráz. 

Mezi různými náboženskými systémy je to pouze křesťanství, které odstranilo iluzi, 

že v politice jde o záchranu, ba dokonce vykoupení lidí. Po Kristu politika není něco, co by 

zahrnovalo celého člověka a dávalo všemu smysl. Proto také po Kristu už není možný 

dokonalý totalitarismus: zde může být spoutáno jen tělo, ale duch zůstává svobodný. Po 

Kristu už může být jakýkoli totalitarismus jen místně a dobově omezený, a může se 

dotýkat pouze nepodstatné stránky lidské existence. Křesťanství vždy odporovalo nárokům 

na politickou totalitu : stavělo se proti obětování celého člověka císaři v antice103 stejně 

                                                 
101 Octogesima adveniens, 19. 
102 Srov. FIORES Stefano de , 667. 
103 Srov. Mt 22,2. 
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jako moderním politickým mocipánům a totalitarismům. Ve středu politiky nestojí spása, 

nýbrž blaho člověka. Tématem politiky není celý lidský osud, nýbrž jeho pozemské 

podmínky. Nezastupitelná služba křesťanské víry je zde v tom, že odmítá falešné nároky 

v politice. 

 Předpoklad, že politika je kapitolou sama pro sebe, vedlo často některé myslitele 

k názoru, že politika je něco jiného než morálka. S tím však nelze souhlasit; morálku nelze 

od politiky oddělit. I když se dnes konstatuje, že politická činnost má své zvláštnosti, svá 

pravidla a normy, odpovídající jistým způsobem technice a vědě, kterou se řídí každá 

lidská činnost, nikdo se neodváží popírat fakt, že cíle politiky musejí odpovídat mravním 

pravidlům a tomu, co bývá obvykle nazýváno "společným dobrem". 

 Řešením problému je rozpoznání mravního pravidla, které by dávalo politice cíl 

a zároveň představovalo hledání skutečného společného dobra.104 

 

4.5.2 Osobní odpovědnost politika 

 

 Křesťanství učinilo politické dění odpovědným - před Bohem a svědomím. 

Politická oblast se stává prostorem osobní zodpovědnosti. Politika je zaměřená na lidskou 

osobnost a na společnost. Nalézá své základní měřítko v úsilí o obecné blaho jako o blaho 

všech lidí a každého člověka. Politika, zaměřená na člověka a společnost, nachází svou 

plynulou linii v obraně a podpoře spravedlnosti.  

Politika v křesťanském stylu neznamená pouze to, že jejími představiteli jsou 

křesťané. Jde především o to, že ji provádějí osoby, kterým je evangelium duchovním 

podnětem pro jejich politickou aktivitu. Je jim zdrojem hodnoty a normy politické činnosti, 

cílů a prostředků. Výkon moci, které je spoluvykonavatelem, by měl chápat a uskutečňovat 

v souhlase s pojetím moci, jak je představena v sociální nauce církve, tedy jako službu 

politickému společenství. Katolíci by měli působit v politice v křesťanském stylu nikoli 

pouze v tom smyslu, že upřednostňují církev, ale už samotným úsilím o vytváření takové 

společnosti, kde by bylo jednáno s člověkem ve shodě s křesťanským pojetím člověka jako 

bytosti rozumné a svobodné, uvědomělé a odpovědné, tělesné i duchovní, společenské 

a kulturní, náboženské a mravní.  

V politice je totiž nezbytné nejen věcné posuzování, nýbrž i mravní hodnocení. 

Jedině na mravních základech lze zdůvodnit nějaké politické snažení. Stačí-li pouhá moc, 

                                                 
104 Srov. FIORES Stefano de , 669. 
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tzn. prakticky moc silnějšího, resp. je-li moc "pravdou" a "právem", pak se ovšem daná 

politika stává částí - zoologie.105 

Výkon politické moci ve společnosti se musí provádět v mezích mravního řádu.106 

I s nedokonalými a špatnými institucemi lze spravedlivě vládnout, nikdy však s mravně 

zlými lidmi.  

Politika směřuje ke společnému dobru lidí. Toto společné dobro je neslučitelné 

s jakýmkoli prostředkem vnitřně špatným. Vyžaduje však také (s ohledem na to, že jde 

o seskupení lidí slabých a hříšných), aby se k jeho dosažení používaly i zásady nejmenšího 

zla a přijímala se taková zla, jejichž potlačení by přivodila zla větší.  

Určité politické jednání jako každá lidská činnost může být dobré a spravedlivé 

nebo také zlé a křivdící. Je spravedlivé, pokud politik zohledňuje práva všech a neusiluje 

o zájem svůj či své mocenské skupiny na úkor zájmů celku. Spravedlivá politika je 

politikou lidí zohledňujících svobodu a práva všech lidí. Vlastním znakem spravedlivé 

politiky je svoboda. Znakem nespravedlivé politiky je bezejmenný dav, znásilňovaný 

pomocí násilí, zastrašování a manipulace médií.  

Podřízení politiky mravnosti je podřízení praktické a proveditelné. Mravním 

předpokladem dobré politiky je být spravedlivý. Snadno však lze vidět, že ctnost 

spravedlnosti často v politickém životě nepřináší úspěch, alespoň ne krátkodobý. Je snad 

tedy nutno uznat rozpor mezi prospěchem, k němuž tíhne sama od sebe politická rozvaha, 

a mezi politickou moudrostí, jejímž předpokladem je spravedlnost? K řádnému řešení této 

otázky nelze dojít, pokud nepřipustíme nejvyšší vládu nad vesmírem, kterou je právě 

i v tomto řádu Boží vláda (Bůh je totiž prvá příčina také tohoto zvláštního řádu mravního); 

tato vláda způsobuje, že lidu, obcím, národům, státům přináší dobro a zlo své důsledky už 

v současnosti. 

 Mezi morálkou a problémy, které má řešit politika, může vzniknout určité napětí. 

A bylo by chybou hledat pouze laciná řešení teoretická. Politik by měl tuto tenzi mezi 

politickým zadáním a morálkou brát jako určitou duchovní úlohu a výzvu. Toto hledání 

správného řešení může na jedné straně představovat opravdový zdroj spirituality pro 

politickou činnost a na druhé straně může nalézt metodu jak tento (domnělý nebo 

skutečný) konflikt správně a konstruktivně vyřešit.  

  

 

                                                 
105 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
106 Srov. Gaudium et Spes, 74. 
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4.5.3 Nejen politikou živ je člověk 

 

Člověk je sice tvorem politickým, ale takovým je pouze jistým zlomkem své 

osobnosti. Jinak je manželem, otcem, členem farního společenství, umělcem, atd. Do 

politické oblasti zasahuje pouze částí své bytosti. Avšak i profesionální politik přesahuje 

oblast pouhé politiky, např. pokud vystupuje jako občan státu, pokud jedná jako mravní 

osobnost, pokud se projevuje umělecky jako tvůrce nebo uživatel, pokud žije nábožensky, 

pokud se účastní vzdělání školského nebo pomocí společenských sdělovacích prostředků, 

aj. Jestliže se člověk zabývá také politikou, tedy jeho "politika, založená na poznání pravdy 

a uskutečňování lásky k člověku, politika, jež se opírá o obecnou platnost rozumu a lásky, 

nemůže být jenom politikou místní a pouze dobově aktuální; překračuje hranice času 

a prostoru."107 

Člověk ovšem není jen společenským tvorem. Nemůže tedy vyčerpat všechnu svou 

energii pouze v politickém životě. 108Je nutné, aby si uchoval a rozvíjel vnitřní život. Je 

třeba, aby zbaven politických starostí, mohl pěstovat v duši vědění, které nemusí být přímo 

spojeno s praktickým užitkem. V tomto životním projevu, v němž je třeba klidu a pokoje, 

soustřeďuje se síla ducha. Právě s ním jsou spojeny vrcholné radosti ducha a jeho nejvyšší 

činnost. Politika v nějaké míře usnadňuje tento rozvoj. Politika totiž hledá mír mezi všemi 

lidmi, aby někomu nevznikala od jiného nějaká škoda. Sama o sobě však politika tento 

rozvoj v podstatě nezajišťuje. Křesťanovi tak pouze politická činnost ke spáse nestačí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
108 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Sociologie politiky, 6. 
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5 POLITICI - SOUČÁST BOŽÍHO LIDU 

 

Řada zahraničních i našich teologů se postavením laiků u nás i ve světě poměrně 

intenzivně zabývá. Například Tomáš Bahounek ve své publikaci uvádí: "Všichni křesťané 

mají vlastní povolání v politickém životě. Musí být zářným příkladem smyslu pro 

odpovědnost službu obecnému blahu. Mají tak dokázat i jednáním, jak se autorita dá spojit 

se svobodou, osobní odpovědnost se soudržností sociálního celku, vhodná jednota s 

plodnou rozmanitostí. Mají tolerovat různost názorů a postojů, a jednat ohleduplně s 

občany a s jejich sdruženími, jež tyto názory a postoje zastávají. Z křesťanů jsou to 

především laici, křesťané žijící ve světě, pro které politika představuje vlastní pole 

evangelizační činnosti. Laici jako křesťané žijící a působící ve světě jsou zosobněným 

křesťanským činitelem politické existence a politické činnosti, a to na všech úrovních. 

Laici nesmí rezignovat na to, aby se zapojili do politiky, to znamená do mnohostranných a 

rozličných iniciativ, sloužících podpoře obecného blaha."109 

 

5.1 Politická diakonie  

 

 Politikou lze v širším slova smyslu nazvat vše, co se týká správy věcí veřejných a 

výkonu veřejné moci. Jakýkoliv postoj, jakákoliv aktivita konaná na veřejnosti, mají kromě 

svého vnitřního obsahu i přesah na život celku a jsou z toho širokého úhlu pohledu postoje 

a aktivity politické. 

 Politickou diakonií je třeba rozumět zodpovědnou péči o osoby, politické 

uspořádání a struktury, které slouží občanské společnosti, ale také církvím. Pro 

odpovědnou správu věcí veřejných jsou povoláni především laici. Plně v souladu 

s dokumenty Druhého vatikánského sněmu i sociálními encyklikami sněm tedy vyzývá 

všechny členy církve, "aby podporovali, rozvíjeli a angažovali se v ní pomáhající 

i politickou diakonickou službou, a to jak ve farnostech, tak v necírkevních zařízeních 

sociální sféry a ve veřejné správě.  

Je také důležité, aby jednotliví křesťané vstupovali podle odborností i do 

necírkevních zařízení a organizací v sociální sféře, a tak přispívali zevnitř k jejich 

                                                 
109 BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. Srov. JAN 
PAVEL II.: Christifideles laici. Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. o povolání a  poslání laiků v církvi 
a ve světě z 30. prosince 1988, Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1996, 23. 
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"oduševňování". Diakonická služba církve není omezena jen na její samotný vnitřní 

prostor".110 

Řada katolických spolků má ve svém vedení zakomponován institut duchovních 

rádců. U politických stran tomu tak není a nemůže být, přesto je třeba naplnit úkoly, které 

na církev klade Závěrečný dokument Plenárního sněmu: "V rámci své pastorační činnosti 

bude církev nabízet trvalou formaci pro místní, regionální i celostátní křesťanské 

zastupitele a politiky. Zásady evangelia platné pro jejich osobní i veřejný život je nutno 

doplňovat o tvůrčí uplatnění principů sociální nauky církve: bez toho nelze řešit zásadní 

problémy naší společnosti."111 Otázkou je, jak je tuto výzvu možno naplňovat. Kdo má být 

iniciátorem, zda církev nebo politici. Je zřejmé, že podoba této formace bude asi velmi 

rozmanitá - od jednorázových akcí po akce periodicky se opakující. 

 

5.2 Kategoriální pastorace 

 

 Jak již bylo popsáno výše, v době nesvobody nemohla, s výjimkou svátostné, 

probíhat žádná pastorace. To, co rozumíme kategoriální pastorací, veřejně už neprobíhalo 

vůbec; křesťané aktivní v politice a veřejné sféře nebyli téměř vůbec také. Přesto a možná 

právě proto Plenární sněm katolické církve v ČR vybízí k tomu, aby se kategoriální 

pastorace stala nedílnou součástí života církve, co do významu a důležitosti farní pastoraci 

doplňuje. Obnova v plné šíři tam, kde byla kategoriální pastorace před půl stoletím funkční 

(věznice, armáda, nemocnice) i v oblastech, kde se její potřebnost teprve nyní více 

ukazuje, naráží na řadu problémů - od  personálních až po finanční. Kategoriální pastorace 

nemůže být jen projevem zájmu o některé skupiny v církve, ale především má být účinným 

nástrojem vlastního poslání církve a účinným znamením dnešní doby. 

 Kde všude je možné a vhodné o kategoriální pastoraci uvažovat? Někteří lidé 

a někdy i celé skupiny žijí ve zvláštních podmínkách, ať už  jsou to vězni, odloučeni nejen 

od svých rodin, ale od společnosti vůbec, nebo jsou to vojáci, především pak vojáci na 

misích, nebo lidé žijící v ústavech s určitými bezpečnostními opatřeními atd. Všem těm 

musí být pastorační péče přizpůsobena. Je možno jistě s určitou mírou uspokojení 

konstatovat, že se zde kategoriální pastoraci daří uskutečňovat. Jistě je to dáno i tím, že 

bylo na co navázat jak historicky tak i s využitím zahraničních zkušeností. 

                                                 
110 Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě,   221. 
111 Tamtéž, 283. 
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 Jiné skupiny mají specifické požadavky určené věkem nebo sociální rolí: mládež, 

vysokoškoláci, matky v domácnosti, senioři, rodiče s malými dětmi. Zvláštní péči 

a specifický způsob provázení zasluhují i další profesní skupiny - lékaři, sociální 

pracovníci, učitelé. A zde je jistě vhodné uvažovat také o péči o politiky a veřejné 

pracovníky. Plenární sněm vyzývá všechny, kteří působí v této oblasti, k velkorysosti 

a zodpovědnosti. Velkorysosti je třeba proto, aby byly jednotlivým skupinám dopřány 

podmínky k rozvoji a plodnému životu. Zodpovědnost je potřebná k tomu, aby všichni 

v přiměřené míře chápali a nesli odpovědnost za celou církev. 

 Dále závěrečný dokument se znalostí věci konstatuje: "Vzhledem k odtažitému 

vztahu řady našich křesťanů ke světu veřejné správy a zejména politiky je třeba zdůraznit, 

že církev má také povinnost starat se účinně o ty, kdo mají svou křesťanskou víru žít 

a rozvíjet ve světě politiky a veřejných funkcí a vnášet do oblasti svého působení 

křesťanské hodnoty. Ačkoliv katolická církev jasně deklaruje svou nezávislost na 

jednotlivých politických stranách, má o křesťany činné v těchto stranách a veřejných 

funkcích pečovat tak, aby se ve svých dobrých snahách mohli osvědčit a aby se necítili být 

církví opuštěni, ale posíleni její duchovní péčí."112 A byť se církev neidentifikuje s žádnou 

politickou stranou, má povinnost oceňovat a podporovat to, co je konáno v  duchu 

evangelia. 

 

5.3 Nároky na křesťana v politice 

 

5.3.1 Duchovně mravní profil politika 

 

Politika je praktická činnost, vyžadující od osob, které ji vykonávají - ať už jako 

profesionální politikové, vedoucí či řadoví, nebo jako občané, kteří jednají politicky, jisté 

znalosti, schopnosti a zkušenosti. K tomu, aby byl člověk dobrým politikem, je třeba 

především duchovně-mravní vyspělosti, totiž zejména ve zbožnosti a spravedlnosti. 

Spravedlnost je totiž nezbytný předpoklad každé dobré politiky. Politik ovšem musí být 

nejen spravedlivý, nýbrž také v každém ohledu ctnostný, jinak nemůže být dobrým 

vládcem.  

Pokud jde o duchovní vyspělost politika, hrozí vedle zaostalosti ještě druhá krajnost 

- uchýlení se do spiritualismu a klerikalismu, útěk před nebezpečím a svody politického 

                                                 
112 Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě,  205. 
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života do "křesťanského ghetta". Bez sklonu k odhodlanému vystupování na veřejnosti, 

bez potěšení z aktivity, bez nějaké míry ctižádosti a pevné vůle a schopnosti prosadit se, by 

politik zůstal jen karikaturou sebe samého. Kdo postrádá sebejistotu a neustále váhá, 

nedokáže pohotově reagovat ani strhnout druhé. A tak by leckterý křesťanský politik 

potřeboval dodat sebedůvěry, kdežto jiný zase korigovat přebytky aktivity. Duchovní 

vyspělost člověka v náboženském směru sama o sobě je politikovi málo platná, jestliže se 

těsně nespojuje s mravným životem. Pouze na základě své víry není křesťan ve věcech 

politiky o nic dál, než jeho nevěřící současníci. Sociální nauka církve mu neposkytuje 

hledané způsoby řešení těch či oněch sociálních problémů.113 

Jacques Maritain ve své knize Integrální humanismus na řadě míst dodává, že vedle 

zbožnosti a spravedlnosti musí mít politik odborné znalosti a dovednosti, které jsou 

užitečné pro obecné blaho. Zvláště je zapotřebí znát lidské a mravní hodnoty, jež na tomto 

obecném dobru podílejí, znát pole sociální a politické realizace, respektive ovládat 

politický aspekt spravedlnosti, bratrského přátelství, úcty k lidské osobě a ostatních 

požadavků mravního života.114  

Přes své spíše praktické zaměření nesmí politik ulpívat na dříve dosažené, 

v přítomnosti však dávno překonané, a tedy neaktuální úrovni poznání sociálních věd, nebo 

dokonce lpět pouze na některé teoretické interpretaci minulých dílčích poznatků. Musí tedy 

být přístupný a otevřený současnému vědeckému poznání bez ohledu na to, zda přitom 

náhodou neberou za své dříve osvojené teoreticko-poznávací modely, které možná jako 

metoda a postup kdysi usnadňovaly poznání a orientaci v sociálně-politickém dění.  

Nezbytným předpokladem dobrého politika je také to, aby neustával v úsilí o pravé 

poznání posledních příčin své činnosti, totiž aby si vždy uměl správně vyložit a objasnit 

dílčí poznatky společenských věd, aby se snažil stále lépe vyjadřovat a dokonaleji 

zodpovídat otázku, co je vůbec politika, jaký je nejhlubší smysl moci a vlády, atd. Od 

politika se ovšem nemůže vyžadovat, aby byl původcem nějaké filozofické soustavy, 

domyšlené do nejvzdálenějších důsledků. Kdo takto důsledně promýšlí abstraktní ideje, 

může být stěží politikem. Důsledné promýšlení ho totiž přirozeně vede k určité 

společenské uzavřenosti, k samotě nerušené okolním děním na veřejnosti.115 

 

 

                                                 
113 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
114 Srov. MARITAIN Jacques: Integrální humanismus, Křesťanská akademie: Řím, 1967, 205. 
115Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
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5.3.2 Politický pragmatismus 

 

"Politický pragmatik" chápe a provádí politiku jako technickou operaci, resp. jako 

neosobní (ať primitivní nebo inteligentní) manipulaci s člověkem - "masou", ba sám sebe 

přiřazuje svým smýšlením, postoji, chováním a jednáním do takto vytvořeného systému 

rozsáhlé manipulace, která se týká lidí, jejich hodnot a statků, ale i přírodního prostředí. 

"Politický pragmatik" není schopen překročit rámec systému, jenž svou činností vytváří 

a  jehož je sám obětí. "Politický pragmatik" může vyřešit pouze některé dílčí sociální 

a  kulturní problémy ; je však bezmocný vůči skutečnosti, která přesahuje jeho obzor 

a  možnosti.  

"Politický pragmatik" je prospěšný v druhotných záležitostech, ale v  základních 

životních otázkách občanů selhává. Úspěšné řešení základních mocenských záležitostí 

může vzejít pouze od politika, blížícího se typu "politika-myslitele", majícího čerstvé 

znalosti o současné situaci, a na ně navazující jasnou samostatně promyšlenou koncepci, 

a  zároveň vždy s neodkladnou naléhavostí přijímajícího a účinně prosazujícího přiměřená 

opatření.116 

 

5.3.3 Některé předpoklady dobrého politika 

 

K politice je třeba zvláštního talentu a osobní kvalifikace člověka. Nadání 

k politické činnosti, rozvinuté v kulturním prostředí se může vyznačovat následujícími 

rysy: 

- soustavná houževnatá aktivita; 

- zkušenost, dosahovaná zčásti intuitivním poznáním problémů sociálně-kulturní reality, 

částečně nestranným přijímáním výsledků bádání sociálních věd; 

- prozíravost, vyplývající z této zkušenosti. 

 Jiří Zajíc ve své přednášce uvádí čtyři body specifické pro křesťana v politice: 

- "křesťanský politik zastupuje nejen svou politickou stranu, ale i svou církev a křesťany 

vůbec. Jeho věrohodnost tedy bude mít vztah s věrohodností církví i křesťanství 

celkově; 

- i křesťanský politik se účastní soutěže o moc. Je však vždy poměřován tím, zda jsou 

pro něj důležitější křesťanské hodnoty, než je politický úspěch; 

                                                 
116 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
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- křesťanské založení jím zastupované politiky upřednostní určitý politický styl, zatímco 

jiný prakticky vyloučí. To jej činí jak zranitelnějším, tak efektivnějším; 

- vždy bude do jeho politického působení zahrnován i jeho osobní život."117 

 

5.3.4  Křesťanský politik a politické strany 

 

Křesťanské sociální učení staví na zkušenostech, jež lidstvo učinilo s nejrůznějšími 

historickými formami společensko-politických uspořádání, včetně naší nedávné zkušenosti 

s "diktaturou proletariátu". Z této zkušenosti vyplývá, že ze všech možných nedokonalých 

řešení je parlamentní demokracie řešením nejméně špatným. Proto se církve za demokracii 

plně staví. Vláda většiny,  postavená na rovnosti všech lidí, jejich svobodě a svobodném 

rozvoji občanských a lidských sil každého jednotlivce, patří k hodnotám, na jejichž 

"vynálezu" křesťanství spolupůsobilo.  

Parlamentní demokracii - zejména její čistě formální podobu - však nesmíme 

absolutizovat. I tato forma společensko-politického a státoprávního uspořádání má své 

nedostatky a meze. Především opravdová demokracie nespočívá jen na většinovém 

principu. I většina se může mýlit.  

Velice proto záleží na těch osobách, jimž byl dán dar rozpoznávání znamení času, 

a na hodnotách, k nimž většina společnosti dorůstá ve svobodném dialogu, ve vzájemném 

naslouchání a sdílení. Tam, kde tyto hodnoty ve společnosti scházejí, hrozí vážné 

nebezpečí, že se z parlamentní demokracie stane jen prázdná forma, za níž se může skrývat 

diktát moci ekonomické a mediální.  

Také zkušenosti z jiných zemí ukazují, že je moudré a prozíravé zahrnout do 

ústavního systému pojistky v promyšlené dělbě moci a případně v podobě dobře 

vyvážených pravomocí druhé komory parlamentu a hlavy státu. Nejdůležitější je však 

pochopit, že demokracie žije z hodnot, které odpovědní občané čerpají z duchovních 

zdrojů a nosných tradic, a tak legitimují právní normy a podpírají i kroky politických 

institucí.118  

Instituce představují nezbytné nástroje k udržení určitého modelu soužití ve 

společnosti a zároveň jsou nedílnou součástí  modelu společnosti a také základními prvky 

                                                 
117 ZAJÍC Jiří: Důvěryhodnost křesťanského politika (prezentace použitá při přednášce v rámci semináře 
"Důvěryhodnost politika a národohospodáře" 9. 4. 2010 v Poslanecké sněmovně). Nepublikováno. 
118 Srov. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE: Pokoj a dobro. List k sociálním otázkám v České republice 
k veřejné diskusi, Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2000, 34-35. 
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pro uskutečnění hodnot, které chtěla společnost původně prosazovat a kterými se chtěla 

řídit v konkrétních vztazích mezi lidmi i mezi skupinami občanů a komunitami. 

Církev příznivě hodnotí demokratický systém, protože zajišťuje účast občanů na 

politickém rozhodování, zaručuje ovládaným možnost volit a kontrolovat své vlády 

a v případě potřeby je pokojnou cestou vyměnit.119 Pokud se i katolíci politicky organizují, 

stanoví si takový akční program a takové prostředky k jeho dosažení, jaké poskytují 

záruku, že potřeby náboženského života společnosti budou zabezpečeny. Jestliže některá 

politická strana vystupuje ve svém programu nebo v užívaných prostředcích jeho realizace 

protinábožensky či nábožensky neutrálně, potom je křesťan povinen opustit její řady, 

třebaže mu některé prvky jejího programu vyhovují (např. v otázkách národnostních, 

hospodářských atd.). 

Křesťan není politicky neutrální. Proti bezpráví a útlaku, panovačné zvůli 

a nesnášenlivosti jedince nebo některé politické strany mají lidé vystupovat s veškerou 

rozhodností, ale i s rozvahou.120 Je pohodlné přenášet odpovědnost za případné zvrácené 

politické poměry na jiné, pokud se současně neodhaluje osobní vina za tento stav věci. 

Musí se současně vyžadovat především osobní obrácení.121  

Křesťan, který chce prožívat svou víru v politické činnosti pojaté jako službě pro 

dobro jiných, nemůže se stát příznivcem jednostranného programu socialistů s jeho 

dialektikou násilí a jeho způsobem, jak umlčuje osobní svobodu v kolektivu, a přitom upírá 

jakoukoli přesažnost člověku a jeho osobním i společenským dějinám. Nemůže se stát ani 

příznivcem liberálního programu, který sice vynáší svobodu jednotlivce, ale přitom 

nepřipouští jakékoli její omezení; podněcuje jednotlivce k honbě za podnikáním a za mocí 

a společenské vztahy považuje za samočinný výsledek soukromé iniciativy jednotlivců. 

Politický postoj a jednání křesťana se neomezuje na tyto jednostranně racionalizované 

programy či "ideologie", nýbrž je svým obsahem překonává.122 

Tváří v tvář kolektivistickému a individualistickému programu čerpá křesťan svůj 

solidarismus nikoli z geometrického středu mezi těmito dvěma krajnostmi, nýbrž 

z vlastních pramenů své víry. Víra mu říká, že se Bůh v Kristu sklonil k člověku, aby mu 

dal příležitost stát se Božím dítětem, a tak projevil solidaritu se svým tvorstvem.123 

 

                                                 
119 Srov. Centesimus annus,  46. 
120 Srov. Gaudium et Spes, 74. 
121 Srov. Octogesima adveniens, 48. 
122 Srov. BAHOUNEK Tomáš: Politické myšlení sv. Tomáše, http://www.cormier.cz/politic.htm. 
123 Srov. tamtéž. 
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5.4 Kdo vlastně je křesťanským politikem 

 

 V nadpisu této podkapitoly je obsažena jedna ze základních otázek smysluplnosti 

celé této práce. Jsou křesťanskými politiky ti, kteří do veřejného života vstoupili 

s vědomím úkolu a odpovědnosti za věci veřejné, ti, kteří vyslyšeli opakovaný apel církve 

po nezbytnosti aktivních, politicky angažovaných křesťanů? Nebo se spíše jedná o lidi, 

kteří jsou křesťany, ale kteří se do politiky dostali prostě proto, že je veřejná činnost i tak 

nějakým způsobem přitahovala. A shodou okolností tím, že prostě nikdo jiný nebyl 

k dispozici a nebyl ochoten, se do politiky dostali?  

Asi nejpravděpodobnější odpovědí je konstatace, že křesťanskými politiky jsou 

jedni i druzí (a v řadě případů jde jistě také o mix všeho výše uvedeného). Důležitější než 

motivy, důvody a způsoby vstupu do politiky je určitě to, zda si tito lidé (kromě toho, že 

jsou angažovaní v politice), víceméně intenzivně uvědomují sounáležitost s církví a zda 

jsou připraveni a ochotni své křesťanství ve veřejném prostoru nejen přiznávat (to ostatně 

leckdy a leckde může být i společensky žádoucí), ale také zda a do jaké míry jsou schopni 

a ochotni úkoly, které jsou na angažované křesťany církví kladeny, plnit. Nebo se o to 

alespoň snažit. 

 V předchozí kapitole byly poměrně podrobně popsány obecné úkoly církve a její 

povinnost starat se o politiky a pastoračně je v jejich úkolech provázet. Nyní je třeba 

podrobněji kvantifikovat počet těch, kterých by se případná pastorace mohla týkat. 

 Již v úvodní kapitole bylo zmíněno, že se nejedná pouze o centrální politiky, ale 

také o ty, kteří působí v municipální sféře, tedy mají mandát do krajských, městských či 

obecních zastupitelstev. 

 Z údajů Českého statistického úřadu se dá poměrně přesně stanovit, že v České 

republice působí přibližně 63 000 lidí, kteří mají mandát vzešlý z voleb, další tisíce lidí 

pracují sice bez mandátu, ale leckdy stejně intenzivně v různých komisích a výborech. Dá 

se vysokou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že ve veřejné (samosprávné) sféře působí 

cca 100 000 lidí, z toho asi 5000 profesionálně (ti, kteří jsou pro výkon svého mandátu ze 

svého původního zaměstnání uvolněni.)124 

 Pokud bychom aplikovali výsledky sčítání lidu z roku 2001 a přijali tezi 

o rovnoměrném zastoupení, dospějeme k závěru, že zhruba 27 000 politiků s mandátem se 

                                                 
124 Srov. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006, 
http://ww.volby.cz/pls/kv2006/kv?xjazyk=CZ&xid=1. 
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hlásí k římskokatolické církvi, že zhruba 1600 profesionálních politiků se cítí býti 

katolickými křesťany.125 

 Pokud bychom obdobný postup aplikovali na skutečnou účast na bohoslužbách, 

dojdeme samozřejmě k výsledkům jiným - při riziku statistické nepřesnosti se počet 

politiků s mandátem, kteří se účastní bohoslužeb, bude pohybovat okolo 400 

a profesionálních (uvolněných) kolem 200. 

 Jistě se jedná o čísla pravděpodobně velmi nepřesná, leč určitou informaci o cílové 

skupině mohou jistě poskytovat. Snad lze shrnout, že těch, kteří by měli být v cílové 

skupině politiků v péči kategoriální pastorace bude řádově mnoho set až málo tisíc. Jsou to 

odhady, které ovšem ukazují, že tato skupina svou velikostí sice nemůže konkurovat 

ostatním, které jsou uvedeny v podkapitole 5.1., bezesporu se však jedná o skupinu velmi 

vlivnou, která v případě dobrého pastoračního vedení může velmi pozitivně působit 

v podstatně širším prostoru než kdokoliv jiný. 

 

5.5 Charakteristické znaky skupiny křesťanských politiků 

 

 Pokud platí výchozí teze, tedy že kromě své víry křesťanští politikové nevykazují 

žádné další markanty, lze předpokládat, že se jedná o skupinu tvořenou z pěti šestin 

mužskou populací, ve věku od 25 do 65 let, s průměrným věkem cca 50 let.126  Co se týká 

struktury vzdělání, zcela zřetelně budou převažovat lidé s úplným středním, vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním. Dá se ovšem očekávat velmi vysoká 

nevyrovnanost, co se týká zastoupení křesťanských politiků v jednotlivých diecézích - 

i tady lze s přiměřenou mírou přiblížení předpokládat, že bude hustota křesťanských 

politiků odpovídat spíše počtu návštěvníků nedělních bohoslužeb než průměrům ze sčítání 

lidu. 

 Určitou informací by mohly být údaje získané z materiálu Českého statistického 

úřadu týkající se volebních výsledků pro KDU-ČSL. Jistě se jedná o údaj velmi přibližný, 

protože ne všichni kandidáti za KDU-ČSL jsou opravdu věřící křesťané, stejně tak ovšem 

platí, že křesťané jsou v nemalém zastoupení zvolení na kandidátkách dalších 

demokratických stran a především jako nezávislí kandidáti. Přesto za výše uvedených 

omezení je uvedena vlastní tabulka [3]. 

                                                 
125  Srov. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD:  Náboženské vyznání obyvatelstva podle výsledků SLDB 2001, 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04. 
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TABULKA 3:  Přibližný počet zastupitelů v jednotlivých krajích127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tato tabulka dokládá především předpokládanou nerovnoměrnost zastoupení 

v jednotlivých oblastech České republiky. Údaje mohou být určitým vodítkem pro 

zpracování pastorační strategie. Zcela jinak lze uvažovat o kategoriální pastoraci této 

skupiny v prostředí Jižní Moravy v porovnání se Severozápadními Čechami. 

 

5.6 Současné používané metody pastorace (pro politiky) 

 

Jak již bylo výše uvedeno, s tímto typem pastorace nebyly v minulosti (nejen za 

dob nesvobody) téměř žádné zkušenosti. Záhy po roce 1989 si však někteří angažovaní 

křesťané začali intuitivně uvědomovat, že mají-li se coby politici dobře a zodpovědně 

projevovat, je nutné kromě nezbytných odborných a profesních dovedností čerpat pro 

veřejnou práci také posilu ze své víry. Již v roce 1991 započaly první dvě aktivity, které 

víceméně přetrvávají do současnosti. Žádnou z nich nelze ovšem považovat za akci 

s nějakým mimořádným dosahem. 

                                                                                                                                                    
126 Srov. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006, 
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv22112?xjazyk=CZ&xid=1&xv=7&xdz=6&xnumnuts=0&xstrana=0. 
127 Srov. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006, 
http://ww.volby.cz/pls/kv2006/kv?xjazyk=CZ&xid=1. 

počet v %
Hl. m. Praha 1 147 20 1,74
Středočeský 10 044 277 2,76
Jihočeský 5 577 494 8,86
Plzeňský 4 670 152 3,25
Karlovarský 1 341 37 2,76
Ústecký 3 675 32 0,87
Liberecký 2 302 60 2,61
Královehradecký 4 232 232 5,48
Pardubický 4 350 449 10,32
Vysočina 6 115 673 11,01
Jihomoravský 7 219 1 169 16,19
Olomoucký 4 005 541 13,51
Zlínský 3 406 704 20,67
Moravskoslezský 4 243 501 11,81
ČR CELKEM 62 426 5 187 8,31

Kraj
Celkem 

zastupitelů

z toho zastupitelé          
za KDU-ČSL
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5.6.1  Duchovní obnova pro politiky 

 

 Nejednalo se o exercicie v pravém slova smyslu. Spíše o určitou formu duchovní 

obnovy, zpravidla třídenní, maximálně čtyřdenní. Účast se pohybovala kolem 30 lidí, 

jednalo se v prvopočátku spíše o politiky s centrálním významem, posléze se účastnili 

i komunální politici. Zpravidla se účastnili i partneři (partnerky) aktivních politiků. Témata 

i forma byly velmi různorodé a obé zpravidla určoval hlavní exercitátor. Význam těchto 

cvičení je nepopiratelný. Kromě obvyklých darů a přínosů si účastníci odnášeli posilu, že 

v působení ve veřejném prostoru nejsou osamoceni, že je řada dalších, kteří se trápí 

stejnými problémy, kteří odpovědně hledají, jaké je jejich místo jak v politice tak v církvi. 

 Aktivity k uspořádání těchto duchovních cvičení vzešly zpravidla od politiků; 

pravdou ovšem je, že se vždy setkaly s příznivou a chápající odezvou jak u exercitátorů tak 

i u správců exercičních domů. 

  Tabulka [4] uvádí některá dohledatelná duchovní cvičení včetně jmen  

exercitátorů. 

 

TABULKA 4: Duchovní obnova pořádaná pro politiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Místo konání Exercitátor
1991 Svatá Hora Karel PILÍK
1992 Milevsko Miroslav ŠIMÁČEK
1993 Svatá Hora Karel PILÍK
1994 Želiv Jiří MIKULÁŠEK
1995 Králíky Josef KAJNEK
1996 Velehrad Karel SIMANDL
1997 Koclířov Tomáš HALÍK
1998 Koclířov Bohumil KOLÁŘ
1999 Velehrad Pavel AMBROS
2000 Velehrad Vladimír MÁLEK
2001 Velehrad Karel SIMANDL, Max KAŠPARŮ
2002 Velehrad Max KAŠPARŮ
2003 Velehrad Miloslav FIALA
2004 Velehrad Vojtěch KODET
2005 Velehrad Max KAŠPARŮ, František PETRIK
2007 Kouty Miloslav FIALA
2008 Kouty Daniel KOLÁŘ, Jaroslav ŠIMEK
2010 Kostelní Vydří Vojtěch KODET
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Určitým nedostatkem těchto cvičení je (a obávám se, že i zůstane) značná touha 

účastníků pokračovat v politických diskusích i za zdmi exercičních domů. Proto se, je-li 

k tomu dostatek ochoty, velmi osvědčuje nařízené silencium. S rozšířením mobilních 

telefonů se řada frekventantů dostává do pokušení řešit i v průběhu cvičení běžné 

problémy - občané vyžadují od poslanců a starostů činnost bez ohledu na kalendář a denní 

či noční hodinu. Přes uvedená úskalí má zcela jednoznačně smysl podobná setkání 

iniciovat a absolvovat. 

 

5.6.2  Modlitební snídaně 

 

 Je to velmi obvyklá forma setkávání; pravděpodobně byla původní inspirací některá 

z návštěv českých politiků ve Spojených státech amerických a Velké Británii. V USA 

dokonce duchovní shromáždění v jednotlivých státních parlamentech vrcholí tzv. Národní 

modlitební snídaní ve Washingtonu, vždy za účasti prezidenta Spojených států s chotí 

a viceprezidenta s chotí, s udávaným počtem účastníků kolem 4000. K tomu je tam 

připraven zpravidla dvou - třídenní doprovodný program. 

 V našich českých poměrech se na začátku devadesátých let začala formovat 

skupinka několika poslanců. U zrodu stál P. Milan Badal, tehdejší poradce místopředsedy 

Poslanecké sněmovny. Od roku 1993  se začaly konat tzv. Modlitební snídaně. Na 

pravidelná setkání byly zvány osobnosti především z katolické církve, ale postupně 

i z jiných církví (několikrát i rabín). Za dvě desetiletí se těchto setkání zúčastnily desítky 

vynikajících osobností. Z politiků se účastní poslanci na základě písemných pozvánek. 

Je-li nějaká naděje, že by ho podobné setkání mohlo oslovit, je zván bez ohledu na 

klubovou či stranickou příslušnost. Zváni jsou i senátoři, leč jejich účast je spíše 

sporadická. takže v současné době jsou nejstabilnějšími frekventanty vysocí státní úředníci.  

Opět jsou to laici, kteří tato setkání připravují, a opět platí, že se organizátoři vždy 

setkávají s laskavým pochopením významných hostů. Bohužel není nikde vedena žádná 

kronika, takže spíše pro historii než pro potřeby této práce jsou v tabulce [5] uvedena 

jména některých vzácných hostů. 
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TABULKA 5: Seznam některých významných hostů, kteří přijali účast na modlitební snídani v Poslanecké 
sněmovně (řazeno podle abecedy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno hosta Církev
Ludvík ARMBRUSTER Římskokatolická
Giovanni COPPA Římskokatolická
Pavel ČERNÝ Církev bratrská
Jan BAXANT Římskokatolická
Tomáš BUTTA Církev československá husitská
Dominik DUKA Římskokatolická
Vojtěch ELIÁŠ Římskokatolická
Miloslav FIALA Římskokatolická
Alvaro GRAMMATICA Římskokatolická
Jiří GRYGAR Římskokatolická
Tomáš HALÍK Římskokatolická
Dušan HEJBAL Starokatolická církev v ČR
Daniel HERMAN Římskokatolická
Josef HOREHLEĎ Římskokatolická
Svatopluk KARÁSEK Českobratrská církev evangelická
Alfréd KOCÁB Českobratrská církev evangelická
Vojtěch KODET Římskokatolická
vladyka KRYŠTOF Pravoslavná
Mariusz KUŹNIAR Římskokatolická
Jiří LUKL Církev bratrská
Václav MALÝ Římskokatolická
Vladimír MÁLEK Římskokatolická
Aleš OPATRNÝ Římskokatolická
Libor OVEČKA Římskokatolická
Michael POJEZDNÝ Římskokatolická
Jaroslav POLC Římskokatolická
Jiří REISENBERG Římskokatolická
Miloš REJCHRT Českobratrská církev evangelická
Tomáš ROULE Římskokatolická
Joel RUML Českobratrská církev evangelická
Mireia RYŠKOVÁ Římskokatolická
Jan SCHWARZ Církev československá husitská
Karol SIDON Židovská obec v Praze
Karel SIMANDL Římskokatolická
Prokop SIOSTRZONEK Římskokatolická
Michael SLAVÍK Římskokatolická
Pavel SMETANA Českobratrská církev evangelická
Vojtěch SOUDSKÝ Římskokatolická
Vojtěch SUCHÝ Římskokatolická
Jana ŠILEROVÁ Církev československá husitská
Josef ŠPAK Církev československá husitská
Josef ŠPLÍCHAL Římskokatolická
Odilo ŠTAMPACH Římskokatolická (tehdy)
Rajmund TRETERA Římskokatolická
Jakub TROJAN Českobratrská církev evangelická
Helena VESELÁ Římskokatolická
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Téma volí zpravidla host, na základě jím uvedeného úryvku z Bible a určité úvahy 

je uvedena víceméně obsažná diskuse, zakončená společnou modlitbou, případně 

požehnáním. Pastorační dosah těchto modlitebních snídaní není pravděpodobně nijak velký 

- význam lze jistě spatřovat především v hledání a nalézání výše uvedené konstatace - že 

jsme v první řadě křesťané a až poté politici. 

 

5.6.3 Adventní snídaně 

 

 V roce 1994 se v prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny poprvé 

uskutečnila tzv. Adventní snídaně. Od té doby se uskutečňuje každoročně a kromě delší 

promluvy některého z excelentních řečníků (viz tabulka [6]) probíhá nábožensky laděný 

kulturní pořad. Akce je zakončena občerstvením - vánočkou a kávou (proto název 

snídaně).  

 

TABULKA 6: Hosté, kteří přijali účast na tzv. Adventní snídani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hlavními organizátory jsou opět poslanci; účastníků bývá 200 - 300 a zdaleka se 

nejedná jen o věřící. Možná je to pro většinu účastníků za celý rok jediný kontakt s něčím 

Rok Jméno hosta Církev
1994 Petr PIŤHA Římskokatolická
1995 Tomáš HALÍK Římskokatolická
1996 Dominik DUKA Římskokatolická
1997 Miloslav VLK Římskokatolická
1998 Miloslav VLK Římskokatolická
1999 Jiří PAĎOUR Římskokatolická
2000 Jan GRAUBNER Římskokatolická
2001 Pavel SMETANA Českobratrská církev evangelická
2002 František RADKOVSKÝ Římskokatolická
2003 Dominik DUKA Římskokatolická
2004 Václav MALÝ Římskokatolická
2005 Vojtěch KODET Římskokatolická
2006 Zbigniew CZENDLIK Římskokatolická
2007 Václav VACEK Římskokatolická
2008 Miloslav VLK Římskokatolická
2009 Pavel ČERNÝ Církev bratrská
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náboženským; pastorační dosah se nedá vzhledem k roční frekvenci a skladbě účastníků 

ani odhadovat. 

 Snad tato setkání naplňují tezi Tomáše Halíka, že "v současné politické filozofii je 

důležitý dialog mezi liberalismem a křesťanstvím. …Spíše než konfrontace je však 

potřebný dialog: nabízí se zejména úvaha o "ekologii svobody", o nutnosti hodnotového 

konsensu v podmínkách kulturní plurality a morálním klimatu, nutném k rozvoji 

základních struktur politické a hospodářské demokracie."128 

 V některých diecézích pořádají biskupové obdobná adventní setkání, kam jsou 

zváni kromě politiků i podnikatelé a celebrity. 

 

5.6.4 Další akce pastoračního charakteru 

 

 Jistě je nutné zmínit řadu přednášek pořádaných sice nepravidelně, ale přece 

Českou křesťanskou akademií, Moravskoslezskou křesťanskou akademií, Evropskou 

akademií pro demokracii, nadacemi Konráda Adenauera a Hanse Seidela, hnutím Fokolare 

a dalšími institucemi. Pro svoji vzájemnou neprovázanost a časový i zeměpisný rozptyl lze 

o pastoračním účinku hovořit pouze sporadicky. 

 Za připomenutí stojí v Olomouci pořádané poutě politiků, dříve na Svatém 

Kopečku, nyní o svátku sv. Václava v katedrálním chrámu. 

 Výše uvedené ukazuje, že pastorační aktivity v České republice probíhají víceméně 

v malém rozsahu, neplánovitě a pro malý počet účastníků. Je oprávněná obava, že ostatní, 

kterých by se pastorace měla týkat, o byť i skrovných nabídkách ani neví. Pokud pastorace 

probíhá, pak je to zpravidla na vyžádání politiků, akce jsou pak i organizačně zajišťovány 

ze strany účastníků. 

 Zásadní otázkou je, zda je současný stav, kdy ze strany církve není nabídka a ze 

strany politiků není poptávky, natolik vyhovující, že není třeba činit nic. 

 Pokud by měl být naplněn Závěr Plenárního sněmu (viz podkapitola 5.1. naší 

práce), je nezbytné nastínit některé cesty, kterými by bylo možno současný stav podstatně 

zlepšit. 

 

 

 

                                                 
128 HALÍK Tomáš: Náboženství - politika - věda: proměny ve vztazích (10. září 1998), 
http://www.halik.cz/clanky/nabozenstvi_politika_veda.php. 
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5.7  Budoucnost kategoriální pastorace pro politiky a veřejné pracovníky 

 

 V podkapitole 5.4 jsou uvedeny některé specifické charakteristiky cílové skupiny. 

Na jejich základě lze dovodit některé vstupní parametry: 

- počet aktivních křesťanských politiků se v jednotlivých diecézích podstatně liší; 

- velmi pravděpodobně zatím nikdo netestoval, zda a v jakém rozsahu by o nějakou 

formu pastorace byl vůbec zájem; 

- velmi pravděpodobně nejsou pro tuto skupinu známy pastorační strategie; 

- velmi pravděpodobně nejsou k dispozici ti, kteří by se touto kategoriální pastorací 

chtěli a mohli zabývat; 

- velmi pravděpodobně existují pochybnosti, zda má smysl pastoraci politiků dále 

rozvíjet. 

Přesto snad lze jako předběžný závěr uvést, že je jisté, že kdyby u nás podobná 

služba existovala, mohli by křesťané v politice svou činnost vykonávat lépe než dosud; 

církev by v nich měla připravenější a poučenější spolupracovníky než dosud, rodinní 

příslušníci aktivních politiků by mohli svým partnerům být v jejich službě větší oporou než 

dosud. 

Tato diplomová práce jistě nemůže mít ambici odpovědět na všechny otázky, 

v dalším se snad může pokusit velmi rámcově naznačit některé možné metody a některé 

náměty vhodné pro pastoraci. Téměř prorocky se o nutnosti pastorační strategie vyslovil 

Karel Skalický už v roce 1968: "Křesťané a jejich církve si proto musejí vytvořit takovou 

pastorální strategii, která by odpovídala tak hluboce změněných podmínkám. Z minulých 

strategií budou v našem novém prostředí použitelné zkušenosti ze strategie kriticky-

konstruktivního dialogu. Ty však musejí být doplňovány živou, nevtíravou, avšak 

působivou přítomností křesťanského způsobu myšlení, jednání a mluvení v různých 

oblastech hospodářského, společenského, kulturního a politického života. To však už je 

naše bezprostřední skutečnost, která nás obklopuje a kterou spoluvytváříme."129 

 

 

 

 

 

                                                 
129 SKALICKÝ Karel: Radost a naděje, Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 44. 
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5.8 Média - dobrý a užitečný pomocník 

 

Nezanedbatelným fenoménem současné doby jsou média jak tištěná tak především 

elektronická. Je velmi dobře, že oficiální církevní struktury přes počáteční jen velmi mírné 

zaváhání zaujaly k novým technologiím realistický a konstruktivní postoj. Zde je snad 

možno si dovolit poznámku, že zatímco v 19. století by bylo možné vysledovat určité 

zpoždění magisteria církve při formulování reakce na aktuální řešení dělnické otázky 

v řáde desítek let, byla reakce současné církve na výzvu nových mediálních možností 

téměř okamžitá - v řádu několika měsíců či málo let. 

"Postoj církve ke sdělovacím prostředkům je ve své podstatě povzbudivý. Církev 

není jen v postoji soudu a odsuzování; považuje tyto nástroje za výdobytky lidského génia, 

ale také za velké Boží dary a autentické znamení doby."130 

 Jistě je svět komunikace velikou možností, ale i výzvou hlásat evangelium 

v novověku. Lidstvo stále více sjednocuje. Masmédia jsou však často ponechána iniciativě 

jednotlivců nebo malých skupin a do pastoračních plánů začínají teprve vstupovat, a to ne 

vždycky na významném místě.  

 Nelze tedy zamlčet nepřipravenost věřících, církve i jejich představitelů na 

komunikaci nejen se sekularizovaným okolím, ale dokonce na komunikaci vzájemnou. je 

to sice také důsledek čtyřicetiletého pronásledování, ale důvody jsou i na straně církve 

a její teologické reflexe. Klíčová úloha médií pro moderní společnost byla v církvi dlouho 

nedotčena. Na křesťanské straně převládá ve vztahu k médiím strach, neporozumění 

a nezodpovědnost. Podstatně to souvisí s absencí účinného veřejného mínění v církvi, které 

důrazně požadují už koncilní dokumenty Inter mirifica a  zejména pastorální instrukce 

Communio et progressio.131 

Je ovšem třeba už na tomto místě ocenit obrovský kus práce odvedené Radiem 

Proglas a Televizí NOE. Tato dvě média se v záplavě komerčních i veřejnoprávních 

konkurentů dokázala prosadit a svým posluchačům a divákům zprostředkovávají mnohé 

pořady a informace, ke kterým by jinak bylo možno se dostat jen s velkými obtížemi. 

I náboženské redakce jak v Českém rozhlasu, tak v české televizi se snaží využít svého 

omezeného vysílacího prostoru k povzbuzení a k pastoraci. 

                                                 
130 PAPEŽSKÁ RADA PRO HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY: Etika ve sdělovacích 
prostředcích, Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2000, 4. 
131 Srov. PAPEŽSKÁ RADA PRO HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY: Communio et progressio. 

Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích, Praha: ČBK, 1996, 
http://www.cirkev.cz/res/data/004/000490.pdf, 114–125. 
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 Přenosy bohoslužeb umožňují všem těm, kteří se nemohou z vážných důvodů 

účastnit přímo, sounáležitost s ostatním lidem. Jen ten, kdo byl dlouhodobě upoután na 

lůžko, může plně docenit tuto službu. 

Použití masmédií však nemá za cíl pouze zpřístupnit mnohým poselství evangelia. 

Jde o mnohem dalekosáhlejší a hlubší záležitost, protože evangelizace moderní kultury 

závisí z velké části na jejím vlivu. Nestačí tedy použít je pouze k šíření křesťanského 

poselství a církevní nauky, ale poselství samo musí být integrováno do této "nové kultury", 

kterou vytvořila moderní komunikace. V dnešní době se také nesmí zapomenout na aktivní 

a široké využívání možností, které nabízí k hlásání evangelia internet. Zde je možno 

odkázat na užitečné myšleny Aleše Opatrného v publikaci "Pastorace v postmoderní 

společnosti"132 uvedené v kapitole 9. 

 O internetu jistě platí to samé, co o vodě a ohni - je dobrý služebník a špatný pán. 

"(…) rychlost, s níž se rozvinula spolehlivost a účinnost nových technologií je důvodem 

k úžasu, jejich popularita mezi uživateli by nás neměla překvapit, protože jsou odpovědí na 

základní touhu lidí navazovat vzájemné vztahy. Tužba po komunikaci a přátelství je 

zakořeněna v samotné přirozenosti lidských bytostí a nelze ji přiměřeně pochopit jen jako 

odpověď na technické inovace. Ve světle biblického poselství je třeba ji vidět spíše jako 

odraz naší účasti na sdělované a sjednocující Boží lásce, která chce z celého lidstva 

vytvořit jedinou rodinu. Když cítíme potřebu přiblížit se k druhým lidem, když je chceme 

lépe poznávat a dávat se jim poznat, odpovídáme tím na Boží výzvu – výzvu, která je 

vtištěna do přirozenosti nás bytostí stvořených k Božímu obrazu a podobnosti, k obrazu 

a podobnosti Boha komunikace a společenství."133 

Tento papežský dokument dále zcela jednoznačně věřícím ukládá: "Drazí, 

angažujte se v tom, abyste do kultury tohoto nového komunikačního a informačního 

prostředí uváděli hodnoty, na nichž spočívá váš život! V prvních dobách církve apoštolové 

a jejich žáci přinášeli Ježíšovu radostnou zvěst do řecko-římského světa; aby tehdy 

evangelizace byl plodná, vyžadovala pozorné porozumění kultuře a zvykům tamních 

pohanských národů s cílem dotknout se jejich myslí a srdcí. Stejně tak i dnes hlásání Krista 

ve světě nových technologií předpokládá jejich hlubší poznávání a následně přiměřené 

používání. Vám mladí, kteří téměř spontánně nacházíte souzvuk s těmito novými 

                                                 
132 OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Praha - Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2001, kapitola 9. 
133 BEDEDIKT XVI.: Poselství papeže Benedikta XVI. k XLIII. světovému dni sdělovacích prostředků. 
24. května 2009,  
http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-ke-xliii-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku.html. 
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komunikačními prostředky, zvláště přísluší úkol evangelizovat tento "digitální 

kontinent"".134  

 Jak už bylo v podkapitole 5.4. ukázáno, má kategoriální pastorace politiků řadu 

specifik. Mimo jiné k nim patří, že v jedné farnosti žije jen jeden nebo o něco málo více 

starostů i omezený počet křesťanů v politice. Moderní technologie, zvláště internet, dávají 

dobrou příležitost, jak tento "handicap" vyrovnat. S tím, že církev musí pracovat 

i s novými médii, počítali církevní otcové již před řadou let, když ve Směrnici pro formaci 

budoucích kněží uvádějí, že je třeba "vést kandidáty ke správnému využívání hromadných 

sdělovacích prostředků a všeobecně každého technického vyjadřovacího a komunikačního 

prostředku v pastoračních aktivitách, když to okolnosti dovolují".135 

"Rozvoj nových technologií a celý digitální svět představují ve svém rozsahu velké 

bohatství pro lidstvo jako celek i pro člověka v jedinečnosti jeho bytí, ale i podnět ke 

konfrontaci a dialogu. Vystupuje však do popředí rovněž jako velká příležitost pro věřící. 

Žádná cesta totiž nemůže a nesmí být uzavřena tomu, kdo se ve jménu zmrtvýchvstalého 

Krista snaží být stále blíž člověku. Nová média přece nabízejí především kněžím stále nové 

a nedozírné perspektivy pastorace a vybízejí je k tomu, aby využili univerzální rozměr 

církve k utvoření rozsáhlého a skutečného společenství".136 

Jan Pavel II. v Apoštolské exhortaci katecheze v církvi Catechesi tradendae 

připomíná: "Od ústního vyučování apoštolů a od listů kolujících mezi jednotlivými 

církvemi katecheze nikdy nepřestala hledat nejvhodnější cesty a prostředky pro plnění 

svého poslání za aktivní účasti obcí věřících a z podnětu duchovních pastýřů. Takové úsilí 

musí pokračovat. Samovolně zde přicházejí na mysl velké možnosti, jež poskytují 

hromadné sdělovací prostředky."137 

Internet je pro kategoriální pastoraci politiků jistě velmi vhodný nástroj. Překonává 

vzdálenosti, neklade požadavky být v určitý čas na určitém místě. Za úvahu by jistě stála 

myšlenka zřízení virtuální internetové farnosti pro politiky. O výhodách i rizicích takové 

farnosti lze sice spekulovat, relevantní informaci je možno však získat až na základě (třeba 

pilotního) experimentu.  

                                                 
134 Poselství papeže Benedikta XVI. k XLIII. světovému dni sdělovacích prostředků.  
135 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU: Směrnice pro formaci budoucích kněží ohledně 
hromadných sdělovacích prostředků, Praha: ČBK, 2008, 20. 
136 BENEDIKT XVI.: Poselství papeže Benedikta XVI. k XLIV. Světovému dni sdělovacích prostředků. 
16. května 2010, http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-ke-44-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku.html 
137 JAN PAVEL II.: Apoštolská exhortace katecheze v církvi Catechesi tradendae ze 16. října 1979, Řím: 
Křesťanská akademie, 1982, 46. 
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Pomocí nových technologií jsou možné i videokonference - neboli osobní pastorace 

na dálku. A navíc všichni starostové s internetem běžně pracují. Možnosti, které internet 

nabízí, zcela jistě nejsou pro pastorační účely dosud plně využité. 

 

5.9  Některé vhodné náměty pro pastoraci 

 

 Pastorace jako doprovázení má i v případě pastorace politiků řadu forem, podob 

a také nepřeberně námětů. Jistě by se i předchozí kapitoly této práce daly při řadě 

pastoračních strategií s úspěchem využít. Je ale také pravdou, že postavením křesťanů 

v současném světě politiky se věnuje i celá řada soudobých autorů. 

 Nepochybně by mohlo být užitečné podobné téma zařadit i na jednání Rady 

Evropských biskupských konferencí. Vždyť zmapování situace v jednotlivých zemích 

Evropy, přenesení vhodných nástrojů pastorace do dalších zemí, autentická výměna 

zkušeností jak duchovních zodpovědných za pastoraci politiků, tak i setkání politiků 

samých, by mělo nepochybně jen pozitivní účinek. 

 Papež Benedikt XVI. na Pražském hradě v roce 2009 politikům připomenul: 

"Naděje a očekávání občanů vůči vládám vyžadují nalézat nové formy veřejného života a 

solidarity mezi národy a občany. Bez nich by vytoužená budoucnost světa spravedlnosti, 

míru a blahobytu ještě dlouho zůstala nedosažitelná." 

"Úkolem každé generace je, aby se od počátku snažila vytrvale hledat způsob 

správného uspořádání lidských věcí, aby se snažila pochopit správné užívání lidské 

svobody."138 

Jen respekt a naplnění tohoto přání Sv. Otce by vydalo na pěkně hutnou katechezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 BENEDIKT XVI.: Projev při setkání s politiky, představiteli veřejného života a diplomatickým sborem 
(Španělský sál Pražského hradu, 26. 9. 2009), http://www.navstevapapeze.cz/_d/03_politici.doc. 
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6 ZÁVĚR 

 

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 
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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. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

Odkazy z Bible (citováno podle českého ekumenického překladu z roku 1993): 

L - Evangelim podle Lukáše  

Ř - List Římanům  

Mt - Evangelium podle Matouše  
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