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Úvod
Toto téma jsem si vybrala především proto, že evangelizace je a vždy bude téma aktuální,
a to zvlášť v současné době, kdy se nejen česká společnosti potýká s důsledky ateismu na
jedné straně a s neinformovaným a často bezhlavým následováním různých duchovních a
filosofických směrů na straně druhé.
V této práci se zamýšlím nad tím, nakolik jsou v život uváděny myšlenky II. vatikánského
koncilu zabývající se evangelizací. II. vatikánský koncil ve svých dokumentech přichází
s potřebou vnitřní obnovy církve a současně i s potřebou vyjití ze sebe a předáváním
evangelia způsobem srozumitelným modernímu člověku.
Po roce 1989 se v České republice objevilo nemálo programů zaměřujících se na
předávání či prohlubování křesťanské víry. Vybrala jsem dva, na kterých bych chtěla
ukázat, jak se v praxi osvědčují II. vatikánským koncilem navrhované metody evangelizace.
První z programů je zaměřen primárně na vnější evangelizaci, druhý na evangelizaci
vnitřní, tedy na prohloubení víry s důrazem mimo jiné i na službu hlásání evangelia.
V první části práce se zamýšlím nad tím, co je to evangelizace a v čem je přínosná pro
evangelizovaného a pro evangelizátora.
V druhé části bych chtěla popsat některé z nových důrazů a prvků týkajících se úkolu
evangelizace, které popisují dokumenty II. Vatikánského koncilu. V další části navážu
pohledem pokoncilních dokumentů zabývajících se tímto tématem.
Dále se pokusím popsat situaci v současné české společnosti a budu aplikovat východiska,
která nabízejí koncilní a pokoncilní dokumenty.
Následně popíšu oba evangelizační programy a stanovím hypotézy týkající se jejich
účinnosti na poli evangelizace. Tyto hypotézy pak budu ověřovat formou dotazníku
u absolventů obou programů. Hodnotit bych chtěla jak zkušenosti účastníků, tak
zkušenosti lidí, kteří programy organizují.
Na základě získaných dat provedu analýzu a závěrem zhodnotím, zda byly hypotézy
pravdivé.
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1.

OBECNÁ ČÁST

1.1

Důvod evangelizace
1.1.1

Záměr stvoření

Obrazně a velmi neuměle řečeno, slovo „evangelizace“ nebylo v Božím slovníku při
stvoření světa a člověka. Je to až jakýsi „náhradní plán“ pro člověka, který se odvrátil od
svého Stvořitele. Ale to předbíhám. Božím záměrem bylo společenství člověka s Bohem a
jeho plná účast na Božím životě 1. Bůh člověka stvořil, aby s ním sdílel své bytí a lásku.
Snad by se dalo říci, že v biblickém Edenu byl pro člověka evangeliem (tedy dobrou
zprávou) výrok Hospodina „Z každého stromu zahrady smíš jíst.“ (Gen 2,16), jinými slovy:
všechno, co potřebuješ a co je pro tebe dobré, ti dávám. A varovnou, nicméně pro
člověka taktéž užitečnou zprávou Bůh pokračuje: „Ze stromu poznání dobrého a zlého
však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti“ (Gen 2,17). Bůh ve své
velkorysosti před člověkem odkrývá vše.
1.1.2

Pád člověka, výzva k návratu k Bohu

Jako protipól dobré zprávy, že člověk je v dobrých rukou svého Stvořitele a je Jím milován,
přichází had se zprávou, která by se dala nazvat první zkouškou víry člověka. Had se snažil
v Evě lživě vzbudit dojem, že ji Bůh o něco ošidil, že k člověku nebyl upřímný (Gen 3,5).
A místo toho, aby se Eva obrátila k Bohu, jehož pohled by hada ze lži usvědčil, zůstává ve
své pýše zahleděna do sebe a překračuje Boží zákaz. Stejně tak činí bez velkého
přemlouvání i Adam (Gen 3,6) a spirála hříchu se roztáčí. Důsledkem poznání zla je, že
člověk tomuto zlu podléhá a není již schopen žít v Boží přítomnosti.
Bůh na svůj záměr sdílet s člověkem své nekonečné bytí naštěstí nerezignoval. Celé dějiny
spásy zachycené v Písmu to dosvědčují ‐ od chvíle, kdy Hospodin Adama i Evu přioděl
koženými suknicemi na znamení odpuštění a ochrany (Gen 3,21), přes smlouvu
s Noemem (Gen 9,9–11), zaslíbení Abrahámovi (Gen 12,2), smlouvu s Izraelem (Ex 34),
výzvy k obrácení, které proslovoval skrze své proroky (např. srov. pozn. 3), až po
výkupnou oběť svého Syna (srov. Jan 3,16).

1

Srov. Gen 1,26.
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1.1.3

Evangelium – radostná zpráva pro člověka

Ve Starém Zákoně najdeme pouze předzvěst evangelia, jeho naplnění je záležitostí
Nového Zákona, který starozákonní proroctví naplňuje. Kdo však chce evangeliu rozumět,
musí rozumět i Starému Zákonu 2.
Vrcholným projevem lásky Boha k člověku bylo rozhodnutí Ježíše Krista stát se smírnou
obětí, prostředkem spásy a cestou pro všechny lidi zpět k Bohu Otci. Asi nejvýstižněji a
také nejčastěji je Evangelijní zvěst prezentována úryvkem z Evangelia sv. Jana „Neboť Bůh
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný“ (Jan 3,16).
Ježíšovým příchodem na svět vrcholí Boží snaha o znovunasměrování lidí do království,
které pro ně již při stvoření světa připravil (Ef 1,10). Ježíš, aby naplnil tuto Otcovu vůli,
přichází, aby zvěstoval a svou obětí na kříži také uvedl v život nebeské království na zemi.
1.1.4

Výzvy k hlásání evangelia

Celými dějinami Božího lidu zaznívají Hospodinovy výzvy k odvrácení se od hříchu, k
pokání a k plnění Hospodinovy vůle 3 S příchodem Mesiáše se tyto výzvy stávají
aktuálnějšími a naléhavějšími. Ještě před prvním veřejným vystoupením Ježíše Krista to
byl Jan Křtitel, který hlásal, že se Boží království přiblížilo a vybízel k pokání a víře v toto
evangelium 4. Sám Ježíš později vytyčuje hledání tohoto království jako prioritu v životě
každého člověka 5.
Prvním a dokonalým hlasatelem evangelia byl právě Boží Syn Ježíš Kristus. On je živé
evangelium, hodné následování. Celý Ježíšův život je prodchnut evangeliem a jeho
uskutečňováním. Od jeho vtělení, přes povolání učedníků, vyučování, uzdravování,
zázraky až po vyslání apoštolů a spásonosnou oběť na kříži 6.
Těm, kdo uposlechli jeho volání a uvěřili, byl dán jasný úkol. „Jděte do celého světa a
kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však
neuvěří, bude odsouzen“. (Mk 16,15–6) Tato slova naznačují, jak velkou zodpovědnost

2

Srov. ALLMEN Jean‐Faques von (a kol.): Biblický slovník,Praha: Kalich, 1987, 64.

3

Srov. .Iz 18,20–25, Ez 18,30–31.

4

Srov. Mar 1,15.

5

Srov. Luk 12,31.

6

Srov. Pavel VI: Apoštolská exhortace, Evangelii Nuntiandi, Praha: Zvon, 1975, čl. 6.
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mají ti, kdo vyznávají Ježíše Krista jako spasitele světa. Stávají se Božími prostředníky a
nástroji šíření Božího království ve světě (srov. Řím 10,17).
„Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda,
kdybych ho nehlásal“ (1 Kor 9,16; srov. Řím 10,14). Tento verš bude často zaznívat v celé
práci, neboť dobře vystihuje podstatu evangelizace. Evangelizace je totiž závislá na ochotě
nechat se evangeliem proměnit v nástroj jeho šíření. Je‐li člověk Bohem poslán, je také
k této službě vybaven dary Ducha svatého, který k hlásání evangelia uschopňuje 7.
Znamením přijetí víry je radikální změna priorit, mezi něž patří i touha předávat
evangelium dál, což dosvědčuje následující úryvek z Písma: "Tak jsme po vás toužili, že
bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život.
Tak velice jsme si vás oblíbili“ 8.)
1.2

Pojem a obsah evangelizace

Termín evangelizace byl používán až do II. vatikánského koncilu převážně v nekatolických
kruzích. Do té doby v souvislosti s evangelizací hovořila katolická církve spíše o
"apoštolátu" nebo katolické akci". V dokumentech II. vatikánského koncilu jsou tyto
termíny používány souběžně s pojmem "evangelizace" 9.
Evangelizaci je těžké popsat jednou definicí 10, je to totiž soubor činností, které mají za cíl
předat světu a každému člověku „dobrou zprávu“, že Bůh existuje a že člověka z lásky
vykoupil z trestu za hřích skrze svého Syna 11. Cílem evangelizace je pak jeho přijetí
evangelizovaným, vstup do církevního společenství a přijímání svátosti, které uschopňuje
křesťana k apoštolské iniciativě 12.
Evangelizace v praxi znamená, že křesťan žije podle evangelia, o své víře mluví a svoji víru
dosvědčuje skutky lásky projevované druhým. Hlásat evangelium znamená nejen o Bohu
mluvit, ale také uvést evangelizovaného do živého vztahu s Bohem.

7

Mat 10,19.

8

1 Tes 2,8.

9

Srov. KADLEC Bernard: Pravdivé a chybné pojetí evangelizace, Praha: Pastorační středisko při
Arcibiskupství pražském, 1997, 1.

10

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 17.

11

Žid 9,15.

12

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 24.
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Cílovou skupinou evangelizace mohou být jak lidé, kteří křesťanství vůbec neznají, tak ti,
kterým křesťanství a jeho hodnoty jsou známé, ale nebyli jím natolik osloveni, aby tyto
hodnoty aplikovali ve svém životě. Za pontifikátu Jana Pavla II. se začíná objevovat termín
"nová evangelizace" 13, Ten o nové evangelizaci mluvil poprvé v roce 1983 na 19. řádném
zasedání biskupské konference Jižní Ameriky CELAM na Haiti v souvislosti s pětistým
výročím evangelizace Ameriky. Nové má být zapálení pro evangelizaci, nové a době
přizpůsobené mají být také metody. Nová evangelizace se tedy snaží předat stále stejné
evangelium novým způsobem, který je srozumitelný a který využívá všech moderních
prostředků a poznatků.
V bodech by se dílčí cíle evangelizace daly popsat takto:

1.3

-

uznání existence Boha

-

přijetí sebe i všech lidi jako Božího stvoření

-

uvědomění si vlastní nedostatečnosti, obrácení se a přijetí evangelia

-

vyvození důsledků pro svůj vlastní život

-

přijetí výzvy stát se šiřitelem evangelia.

Evangelizace a církev
1.3.1

Definice Církve

Církev vznikla z hlásání evangelia, je jeho nositelkou a učitelkou a svým vnitřním životem
svědčí o jeho obsahu 14. Církev začíná plnit toto poslání tím, že nejprve evangelizuje sebe
samu. Aby mohla vysílat ze svého středu nové apoštoly, potřebuje stále znovu slyšet to,
čemu má věřit; musí se zvláště v dnešní době ujišťovat o naději a upevňovat v lásce.“ 15
Evangelizace je navíc obohacením nejen pro příjemce, ale také pro ty, kteří evangelium
hlásají, tedy ovocem hlásání je současně i vnitřním obrozením hlasatelů i celé církve 16.
Víra jednotlivce často roste právě přiváděním druhých lidí k Bohu.
Uprostřed církve jsou křesťané – povzbuzováni životy světců a podpíráni tradicí – vedeni
k modlitbě, k životu ze svátostí a k bratrské lásce a tedy ke svědectví o síle evangelia 17.

13

Tento výraz použili poprvé jihoameričtí biskupové na konferenci v Medelinu v roce 1968.

14

Srov. Evangelii Nuntiandi 15.

15

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 15.

16

Srov. Kongregace pro nauku víry: Věroučná nóta o některých aspektech evangelizace, 3. prosince 2007,
čl., 6.
17

Srov. Evangelii Nuntiandi 15.
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Teprve žije‐li křesťan ve spojení s Kristem skrze Církev, může se stát plnohodnotným
hlasatelem evangelia, neboť evangelizovat znamená přivádět ke zdroji života a milostí.
Zdroji, ze kterého sám člověk čerpá. Evangelium má za cíl nejen to, aby lidé uvěřili, ale
také aby byli pokřtěni, a t stali se součástí církve.
Pro církev najdeme v Písmu mnoho obrazů a každý svým způsobem vyjadřuje její
evangelizační poslání. Ježíš své učedníky nazývá malým stádcem, kterému Bůh Otec chce
dát království (Lk 12,32). Obraz stáda je předobrazem jednoty lidí, shromážděných a
vedených jedním Pastýřem (J 10,14). Zatím je ovšem stádo v důsledku hříchu rozděleno,
mnohé, ovce osamoceny či ztraceny, mnohé následují „falešné pastýře“, mnohé Ježíšovo
volání nechtějí nebo nedokážou slyšet.
Jiným obrazem církve, který používá sv. Pavel v 1. listě Korintským a který výstižně
popisuje podstatu evangelizace, je obraz lidstva jako Božího pole, Boží stavby (1 Kor 3,9).
V tomto přirovnání mohli učedníci vidět sami sebe jako pole, které má být obděláno, či
kámen pro stavbu, která má být završena.
A poslední obraz, který zde chci zmínit, je obraz církve jako Kristova tajemného těla. (1
Kor 12,12). Zde čteme, že každý člověk je povolán být nedílným a jedinečným údem
Kristova těla. Každému je dáno ve spolupráci s ostatními údy přispívat k tomu, aby toto
tělo bylo zdravé a rostlo.
1.3.2

Poslání církve

Poslání církve si dovolím vyjádřit slovy papeže Benedikta XVI., která použil ve své
encyklice Deus caritas est: „Niterná povaha církve se vyjadřuje v trojím úkolu: zvěstování
Božího slova (kérygma, martyria), slavení svátostí (leiturgia), služba lásky – caritas
(diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a které nelze od sebe
oddělovat.“

18

Jiná definice zmiňuje kromě martyria, diakonie a leiturgie ještě koinonii,

tedy společenství.“ 19 Já bych si dovolila přidat ještě oikumene, tedy snahu o jednotu.
K tomuto poslání je církev povolána Ježíšovou výzvou, aby byl pouze jeden pastýř a jedno
stádo, aby všichni byli jedno. Rozdělení a štěpení není bolestné jen pro křesťany, ale vrhá i
nedobrý obraz na církev a může být překážkou v evangelizační činnosti .

18

BENEDIKT XVI: Encyklika Deus caritas est, Praha: Paulínky, 2006, čl. 25.

19

Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Praha: Pastorační středisko při
Arcibiskupství pražském, 2005, 2.
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1.4

Pojem a obsah pastorace

Pastorace představuje péči o duchovní život a rozvoj víry lidí žijících v církvi, na jejím okraji
a v širším slova smyslu i vně církve, proto ji uvádím jako část a nezbytný předpoklad pro
činnost evangelizační. 20 Pevná hranice mezi evangelizací a pastorací totiž neexistuje.
Skrze pastorační činnost církev naplňuje své poslání, kterým je především slavení liturgie,
zvěstování víry slovem i životem (proto zasahuje i vně církve), budování společenství, ve
kterém věřící mohou sdílet své dary, a služba člověku jako taková 21. Všechny pastorační
činnosti mají ale jedno společné: musí být podepřeny evangeliem a vést k růstu
jednotlivce i celé církve k poznání Boha a prohloubení víry.
Každému věřícímu je od Boha dáno, aby byl podle Boží vůle a svých schopností prospěšný
církevnímu společenství. O pastoraci tedy není na místě mluvit jen v souvislosti
s pastýřskou službou biskupů a kněží. Každý pokřtěný člověk přijal podíl na všeobecném
Kristově kněžství 22, když byl pomazán svatým křižmem, kterým byli pomazáváni kněží,
proroci a králové 23. Proto každý svým dílem může a má přispívat k růstu církve (ať už
kvalitativnímu nebo kvantitativnímu).
1.5

Shrnutí

Evangelizace v sobě zahrnuje několik fází s různými cíli. První fází je především kulturně‐
výchovná osvěta, následuje evangelizační práce, na kterou navazuje pastorační působení.
Kulturně‐výchovné preevangelizační působení má za cíl především osobnostní rozvoj
člověka, což zahrnuje především:
-

poznání a přijetí mravních hodnot a vyvození důsledků pro vlastní život

-

schopnosti rozlišování a kritického hodnocení společenských norem ve
vztahu k mravním hodnotám

-

hledání smyslu života a jeho transcendentnímu přesahu

20

Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2001, 5.
21

Srov. „Niterná povaha církve se vyjadřuje v trojím úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma, martyria),
slavení svátostí (leiturgia), služba lásky – caritas (diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a
které nelze od sebe oddělovat.“, BENEDIKT XVI: op. cit., čl. 25.
22

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium (ze dne 18. listopadu
1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 33.
23

Srov. tamtéž čl. 34–36.
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Evangelizační působení má za cíl nasměrovat duchovní rozvoj hledajícího člověka a
zaměřuje se především na:
-

začlenění morálních hodnot do kontextu křesťanství

-

nabídku předání křesťanské nauky

-

doprovázení hledajícího člověka s možností hlubšího poznávání křesťanství
ve společenství věřících

Pastorační působení má za cíl rozvoj duchovního života křesťana v rámci společenství.
Zaměřuje se především na:
-

rozvíjení náboženského rozměru života (prohlubování křesťanských
postojů)

-

vzdělávání ve víře a doprovázení k hlubšímu prožívání života s Bohem

-

pomoc při hledání životního povolání i konkrétního uplatnění v církvi ve
společnosti

-

následnou podporu při konkrétní službě v církvi nebo ve společnosti

Shrneme‐li to, evangelizací rozumíme vytváření podmínek pro plnější život z evangelia
těch, kteří už víru přijali a vědomě ji žijí v církvi, a otevírání cest k přijetí evangelia těm,
kteří je ještě neznají nebo jeho poselství nerozumí 24.
Oba tyto aspekty evangelizace, tedy vnitřní i vnější, budou zkoumány v této práci,
konkrétně v programech, které jsem se rozhodla posuzovat.

24

Srov. Závěrečný dokument Plenárního sněmu Katolické církve v ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve
světě, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, čl. 152.
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2.

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL K EVANGELIZACI

II. vatikánský koncil, který se konal téměř sto let po předchozím ekumenickém koncilu, byl
z hlediska hlásání evangelia zlomovým. Na rozdíl od I. vatikánského koncilu (1869‐‐1870),
který se zabýval téměř výlučně papežskou neomylností (konstituce Pastor Aeternus) a
možností poznání Boha lidským rozumem (konstituce Dei Filius), je evangelizace jedním z
ústředních témat II. vatikánského koncilu. Pro srovnání I. vatikánský koncil použil termín
„evangelium“ ve svých dokumentech pouze jednou, termín evangelizovat nebo
evangelizace ani jednou. Oproti tomu II. vatikánský koncil zmiňuje ve svých dokumentech
pojem „evangelium“ 157krát a pojem evangelizace nebo evangelizovat dohromady
49krát 25.
II. vatikánský koncil (1962–1965) byl vyhlášen Janem XXIII. 25.1.1959 a zahájen
11.11.1962 v Římě. Zahájení koncilu se účastnil papeže a 2540 koncilních otců. Na koncil
byli jako pozorovatelé a hosté pozváni také zástupci 28 odloučených církví a společenství.
Na koncilu bylo přítomno také 52 laiků, z toho 23 žen 26.
Jako motto koncilu označil Jan XXIII. "aggiornamento", tedy obnovu církevního života jako
odpověď na nastalé změny ve společnosti. Záměrem byla účinnější pastorace, která
spočívala v otevření se světu a službě každému člověku, nejen členům katolické církve. Už
samotné přízvisko koncilu "pastorační" naznačuje, že více než o definování nových pravd
šlo o praktický život církve, o zprostředkování náboženské zkušenosti skrze pastorační
činnost církve.
Také nástupce Jana XXIII. Pavel VI. kladl důraz na pastorační charakter koncilu. Papež
zdůraznil čtyři cíle: vysvětlit teologickou nauku o církvi, pracovat na obnově církve, na její
jednotě a na dialogu se světem.
Téma evangelizace, tedy hlásání Božího slova, se objevuje téměř ve všech koncilních
dokumentech. Evangelizace, která byla dosud na okraji zájmu církve, se stává jedním
z hlavních témat, a to díky důrazu na misijní úkol církve i na její vnitřní obnovu.
Dokumenty totiž vyzývají jak k zvěstování evangelia tam, kde křesťanství ještě není
rozšířeno, tak k prohlubování víry pokřtěných katolíků. Na několika místech v koncilních

25

Srov. DULLES Avery: Nová evangelizace, in: Teologické texty 6 (1995), 183–186.

26

Srov. HRDLIČKA Michal Jan: Pastorální konstituce O Církvi v dnešním světě Gaudium et spes
II. vatikánského koncilu, http://web.quick.cz/cka.vrchlabi/Zivot/gaudium.htm (2.7.2008)
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dokumentech zaznívá verš „Běda mi, (…) nebudu‐li hlásat evangelium!“ (1 Kor 9,16) 27.
Hlásání evangelia je v dokumentech II. vatikánského koncilu popsáno jako stěžejní úloha
církve a povinnost každého křesťana, tedy ne pouze církevních představitelů, jak byla
převážně chápána před koncilem. Je zde patrná změna rétoriky ‐ dříve byly koncilní
dokumenty psány jako prostá deklarace pravd, dokumenty II. vatikánského koncilu
naopak deklarují zájem o člověka a touhu pomoci mu hledat Boha.
Papež Jan Pavel II. o II. vatikánském koncilu prohlásil, že byl v určitém smyslu počátkem
nové evangelizace a nazval ho "kompasem církve pro 21. století 28.
Níže se pokusím v krátkosti popsat, jak se k problému evangelizace staví koncilní
dokumenty. Neuvádím zde dokumenty, ve kterých je hlásání evangelia pouze okrajovým
tématem.
2.1

Gaudium et Spes

Pastorální konstituce Gaudium et Spes je významná, jak píše v jejím úvodu Karl Rahner,
především dvěma aspekty, které oba souvisejí s hlásáním evangelia. Prvním významným
krokem k přiblížení se světu je, že se církevní představitelé vyjadřují k situaci ve
společnosti a přinášejí návrhy a doporučení řešení konkrétních celospolečenských témat,
jako je rovnost lidí, sociální spravedlnost, stav rodiny, hospodářský rozvoj, politika,
mezinárodní spolupráce atd. Touto konstitucí dává církev jasně najevo, že má zájem
o svět a jeho dobro, nejen o vnitrocírkevní otázky 29. Druhým významným přínosem
konstituce je otevření dialogu s „nekatolickým světem“ postaveným na vzájemné úctě a
naslouchání. Tento dialog je základem pro vzájemné poznávání a pro katolickou církev
šancí nabídnout evangelium tam, kde nebylo přijímáno právě pro jeho dogmatické
podání 30. Svou sounáležitost s každým člověkem vyjadřuje Pavel VI. hned na začátku
konstituce ve své předmluvě: „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...“ 31.

27

Srov. Lumen Gentium, čl. 17.

28

Srov. Tiskové středisko České biskupské konference: 2. vatikánský koncil je kompasem církve pro 21.
století, http://tisk.cirkev.cz/z‐vatikanu/2‐vatikansky‐koncil‐je‐kompasem‐cirkve‐pro‐21‐stoleti.html (15.9.2008)
29

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě. Gaudium et Spes, (ze
dne 18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 1.
30

Srov. tamtéž, čl. 92.

31

Srov. tamtéž, předmluva.
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V prvních článcích konstituce reflektuje hluboké změny ve společnosti a upozorňuje, že
důsledkem těchto překotných změn je narušení rovnováhy, která vede k nejistotě a
obavám lidí. Jako východisko nabízí evangelijní zprávu, že Ježíš Kristus, který zemřel pro
každého člověka a vstal z mrtvých, dává skrze působení Ducha svatého odpověď na
nejhlubší otázky člověka po jeho životním povolání. Církev si přitom jasně uvědomuje
potřebu přizpůsobit hlásání evangelia potřebám doby. Zkoumat znamení doby znamená
přizpůsobit formy hlásání evangelia tak, aby bylo srozumitelné každé generaci, neboť
každá generace si klade věčné otázky po smyslu života 32. Je proto třeba používat
srozumitelného jazyka a pojmů, aby měl každý národ možnost vyjádřit Kristovo poselství
vlastním způsobem. Evangelium musí být srozumitelné širokým vrstvám, ale i nárokům
vzdělanců. Toto přizpůsobené kázání pak musí zůstat zákonem veškeré evangelizace 33.
Mnoho lidí přesto Boha jako původce světa a stvořitele člověka z nejrůznějších důvodů
neuznává nebo přímo odmítá. Koncil ateismus jako myšlenkový proud odsuzuje, nicméně
sebekriticky přiznává, že podíl na jeho šíření mohou mít i sami křesťané, kteří zanedbávají,
zkreslují nebo ve svém životě neaplikují křesťanskou nauku 34. Za jeden z nejzávažnějších
problémů považuje koncil právě rozpor mezi deklarovanou vírou a denním životem
křesťanů, kteří se příliš pohroužili do světských záležitostí 35. Východisko vidí koncil
v přiměřeném podání křesťanské nauky a v bezúhonném životě církve a jejích členů, tedy
skrze svědectví živé víry, která proniká celým životem. Tímto způsobem evangelizace,
která si bere za příklad Ježíšův život, má církev zviditelňovat Boha 36. Také aktivní účast na
dění společnosti může být cestou, jak prosazovat a uplatňovat křesťanské postoje a
hodnoty a získávat jim pevné místo ve společnosti.
Člověk byl stvořen pro život ve společenství. Předně pro společenství s Bohem, ale také
pro společenství s lidmi. Konstituce Gaudium et Spes nehovoří pouze o společnosti jako o
lidském uspořádání, ale také o nadpřirozeném záměru Boha spojit lidi na cestě ke spáse.
„Bůh (...) si „nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného
vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho v pravdě uznával a svatě mu sloužil“. Od
samého počátku dějin spásy si vyvolil lidi nejen jako jednotlivce, ale jako členy určitého
32

Srov. Gaudium et Spes, čl. 4.

33

Srov. Gaudium et Spes, čl. 44.

34

Srov. Gaudium et Spes, čl. 19.

35

Srov. Gaudium et Spes, čl. 43.

36

Srov. Gaudium et Spes, čl. 21.
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společenství. Koncil se odvolává na Ježíšova slova o bratrské lásce a jeho výzvu, aby jeho
učedníci byli jedno 37.
Církev podle koncilu ukazuje světu, že pravá společenská jednota vychází z jednoty myslí a
srdcí, z víry a z lásky. Pomocí evangelia, které jí bylo svěřeno, vyhlašuje práva člověka a
snaží se o nové společenské uspořádání vycházející z evangelia. Přítomnost církve v lidech
více či méně probouzí otázky po smyslu života, smyslu lidské činnosti, ale také po smyslu
smrti 38. Už tedy to, že nechává nahlédnout do svého fungování, postaveném na životě
z evangelia, je formou evangelizace.
Konstituce Gaudium et Spes se vyjadřuje také k celospolečenským problémům a nabízí při
hledání řešení cestu evangelia. Za zmínku jistě stojí názory konstituce na podporu rodiny a
manželství. V souvislosti s evangelizací koncil říká, že jsou to zvláště rodiče, kteří mají
velký vliv při předávání víry další generaci. Doporučuje tedy manželům, aby se sdružovali a
vzájemně se podporovali ve formaci pro rodinný, společenský a apoštolský život 39.
Je to také kultura, která má přispívat k všestranné dokonalosti člověka a k dobru
společnosti. Kultura podporuje vzdělávání ducha, aby se v něm vypěstoval náboženský,
mravní a sociální smysl 40. Církev není díky své katolicitě vázána na žádnou rasu nebo
národ, tedy ani kulturu. Je proto schopna přizpůsobit formu hlásání evangelia různým
kulturám, aniž by tím utrpěl spásonosný obsah evangelia 41.
Závěrem se koncilní otcové v konstituci obracejí na ty, kdo s katolickou církví nejsou
v úplné jednotě, s nimiž je ale katolická církve spojena vírou v trojjediného Boha.
Uvědomují si, že nejednota křesťanů je pro mnohé překážkou uvěřit. Sjednocení křesťanů
je tedy důležitý úkol na poli evangelizace 42. Ke spolupráci a hlavně k dialogu zve církev i
nekřesťany a lidi, kteří křesťanství neuznávají. Konstituce deklaruje, že v každém člověku
chce vidět a milovat bratra Krista, a zprostředkovat tak tajemství lásky nebeského Otce
všem lidem 43.

37

Srov. J 15,12–13.

38

Srov. Gaudium et Spes, čl. 41.

39

Srov. Gaudium et Spes, čl. 52.

40

Srov. Gaudium et Spes, čl. 59.

41

Srov. Gaudium et Spes, čl. 57.

42

Srov. Gaudium et Spes, čl. 92.

43

Srov. Gaudium et Spes, čl. 93.
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2.2

Dei Verbum

Konstituce se zabývá naukou o Božím zjevení. Již v prvním článku připomíná, že Bůh se
rozhodl zjevit sebe samého a že prostřednictvím Krista mají lidé v Duchu svatém přístup
k Otci (srov. Ef 1,9). Sněm přidává k výroku, že Bůh může být poznán ze stvořených věcí
přirozeným světlem lidského rozumu 44, také dovětek,„že i za nynějšího stavu lidstva
mohou všichni to, co o božských věcech samo o sobě není lidskému rozumu nedostupné,
poznávat snadno, s pevnou jistotou a bez přimíšení omylu“ 45. Tento výrok je jistě
povzbuzením všem, kdo se angažují na poli evangelizace, zvláště v době, kdy ateismus je
velmi rozšířený.
Ti, kdo víru přijali, jsou vyzýváni, aby za její uchování bojovali 46. Víru je třeba uchopit
přemýšlením a studiem, prohloubit vlastní zkušeností a nasloucháním biskupům, kteří víru
přijali neporušenou, a až poté se stát jejími hlasateli 47.
2.3

Lumen Gentium

Věroučná konstituce má za úkol důkladně objasnit věřícím i ostatním lidem podstatu
církve a její poslání 48. O církvi pojednává první kapitola, na jejímž konci zaznívá výzva
k následování Kristova učení „hlásat radostnou zvěst chudým (...) uzdravit zkoušená
srdce“ (Lk 4, 18), „hledat a zachránit, co zahynulo“ (srov. Lk 19, 10). Církev chce zahrnovat
láskou všechny slabé, chudé a trpící, ve kterých vidí svého trpícího zakladatele. Tato láska,
caritas, je jednou z cest, jak přivádět lidi do církve.
Kapitola o Božím lidu se hlásáním evangelia zabývá podrobněji. I zde zaznívá nové
Ježíšovo přikázání milovat tak, jak člověka miloval Kristus (srov. Jan 13, 34). Boží lid je
lidem vyvoleným, který má za úkol být nástrojem vykoupení všech lidí, světlem a solí
země (srov. Mt 5, 13 – 16) 49. Křesťané se mají modlit, hlásat Boží slovo a zdůvodňovat
svoji víru těm, kdo se jich ptají na důvod jejich naděje na věčný život 50.

44

Srov. Řím 1,20.

45

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum, (ze dne 18. listopadu
1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 6.

46

Srov. Jud 1,3.

47

Srov. Dei verbum, čl. 8.

48

Srov. Lumen Gentium, předmluva Karla Rahnera, str. 31.

49

Srov. Lumen Gentium, čl. 9.

50

Srov. Lumen Gentium, čl. 10, 1 P 3,15.
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Konstituce Lumen Gentium hovoří stručně také o misijním rázu církve, o kterém detailněji
pojednává dekret Ad Gentes, kterému je věnovaný samostatný prostor.
Díky hierarchickému uspořádání v církvi má každý člen svůj díl zodpovědnosti na šíření
evangelia. Péče o hlásání evangelia je společnou povinností sboru biskupů v čele
s papežem. Hlásání evangelia a péče o jeho neporušenost patří mezi hlavní úkoly biskupů;
jsou k tomu obdařeni Kristovou autoritou. Jejich úkolem je také podporovat misijní dílo
jak hmotně a duchovně, tak výběrem vhodných zvěstovatelů evangelia. Oni sami mají být
příkladem a povzbuzovat věřící ke spolupráci 51.
Také kněží jako zástupci Krista na zemi a spolupracovníci biskupů mají svou pastýřskou
péčí a příkladným životem ukazovat na Krista 52. Služba kněží má být obrácena jak na péči
o věřící, tak o ty, kdo sice pokřtěni jsou, ale jsou na okraji církve nebo od víry odpadli.
Jejich činnost má být zaměřena také na nekatolíky a nevěřící lidi a směřovat ke sjednocení
Božího lidu.
K hlásání evangelia jsou povoláni v neposlední řadě také laici. Sněm si uvědomuje, že
úloha laiků v církvi je stále důležitější. Především jsou laici nenahraditelní v místech a za
okolností, kdy se může evangelium šířit pouze jejich prostřednictvím, tedy ve světském
prostředí. Všechny oblasti života, od modliteb, přes rodinný život, práci až po odpočinek
mohou být zahrnuty do apoštolátu, jsou‐li přinášeny jako oběť Bohu 53. Kromě svědectví
života jsou laici povoláni také k aktivnímu hlásání evangelia, k prorůstání do světských
struktur a boji proti zlu. Apoštolát laiků tedy představuje spojení života z víry s aktivním
vyznáním víry 54.
Vzhledem ke stále naléhavější potřebě pomoci při apoštolátu jsou laici v mnohem větší
míře zváni také ke spolupráci s hierarchií 55. Laikům mají být svěřovány úkoly ve službě
církve, mají být duchovenstvem podporováni 56 v samostatných iniciativách týkajících se
apoštolátu 57.

51

Srov. Lumen Gentium, čl. 23,25.

52

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o službě a životě kněží Presbyterorum ordinis, (ze dne 18.
listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 3,4.
53

Srov. Lumen Gentium, čl. 34.

54

Srov. Lumen Gentium, čl. 35.

55

Srov. Lumen Gentium, čl. 33.

56

Srov. Presbyterorum ordinis, čl. 9.

57

Srov. Lumen Gentium, čl. 37.
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Zvláštním znamením pro svět je pak život v celibátu nebo v panenství. Tento způsob
zasvěcení ukazuje jednak velkou touhu člověka po odevzdání se Bohu a důvěru v jeho
vedení, jednak nadřazenost Božího království nad pozemské hodnoty. Osoby zasvěcené,
především řeholníci a řeholnice, jsou do jisté míry osvobozeni od pozemských starostí a
mohou se ve větší míře věnovat modlitbám a činnostem směřujícím k šíření Božího
království na zemi 58.
2.4

Apostolicam Actuositatem

Dekret o apoštolátu laiků popisuje možnosti laického apoštolátu a současně jej upravuje
zásadami a pastoračními směrnicemi. Koncil se rozhodl zásadním způsobem zintensivnit
apoštolskou činnost laiků, a obrací se proto na laiky a znovu připomíná jejich nutnou účast
na poslání církve 59. I pro laiky zaznívá výrok sv. Pavla: Běda mně, kdybych nehlásal
evangelium“ (1 Kor 9,16).
Koncil říká, že specifickým místem, kde je apoštolské působení laiků nenahraditelné, je
uprostřed světa a světských záležitostí. Právě tam jsou laici povoláni působit jako kvas, ať
už příkladným životem, přímým hlásáním evangelia nebo skutky lásky 60.
Apoštolát uprostřed společnosti, ať již slovem nebo příkladem ctnostného života, vede k
utváření a zakořenění mravních hodnot ve společnosti. Tento druh apoštolátu je
připravováním cesty evangeliu a vede ke kultivaci života společnosti 61. Katoličtí věřící jsou
proto zváni, aby se podíleli na veřejných záležitostech ve své zemi, ale i na poli
mezinárodním. Je proto dobré, zastávají‐li veřejné funkce a úřady, skrze které mohou
přinášet do společnosti evangelium a pracovat pro obecné blaho 62.
Činnost laiků je ale stejně potřebná i uvnitř církve při její vnitřní obnově. Nejdůležitější
oblasti apoštolátu jsou podle koncilu tyto: církevní obce, rodina, mládež, sociální
prostředí, národní a mezinárodní řád 63.

58

Srov. Lumen Gentium, čl. 44.

59

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam Actuositatem, (ze dne 18.
listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 1.
60

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 2,6,8.

61

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 13.

62

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 14.

63

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 9.
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Apoštolát laiků v církvi je dán účastí skrze křest na Kristově úřadu kněze, proroka a
krále 64.Pro účinný apoštolát je potřeba úzké spolupráce laiků s hierarchií. Jsou proto zváni
být blízkými spolupracovníky kněží. Biskupové a kněží jsou vyzýváni k podpoře laiků
v jejich apoštolátu 65. Zvláště nutná je angažovanost laiků tam, kde se církev potýká s
nedostatkem kněží nebo v prostředí, kde není možné, aby církev svobodně působila.
Úkolem laiků za takových okolností je především katecheze, výchova k náboženskému
životu a zbožnosti nebo určité liturgické úkony a duchovní správa 66.
Velmi důležitou oblastí apoštolátu laiků, ne‐li nejdůležitější, je apoštolát v rodině. Rodina
je základní buňkou společnosti, ale také základní buňkou církve ‐ domácí církví, jak ji
nazývá koncil (srov. LG, 11; FC, 21). Manželství a rodičovství má být pro svět symbolem
lásky Krista k církvi a spoluúčast člověka na Božím díle stvoření 67. L
Úlohou mladých lidí je především apoštolát mezi vrstevníky. Aby měli dobré předpoklady
pro tento úkol, musí být mladí lidé formováni rodinou. Potřebují najít také dobré vzory a
doprovod v církevním prostředí. Mladé lidi je zapotřebí zapojit do apoštolátu a využít
jejich činorodosti a touhy po vlastní zodpovědnosti. Současně je třeba, aby si byli vědomi
své podřízenosti Kristu a poslušnosti vůči pastýřům církve 68
Pro větší účinnost apoštolátu koncil doporučuje, aby laici působili nejen jako jednotlivci,
ale aby vznikal "sdružený apoštolát" 69. V dnešní době se laici sdružují v různých hnutích,
nadacích, sdruženích nebo společenstvích. Cíle apoštolátních sdružení jsou velmi
rozmanitá, vždy však musí být jejich činnost začleněna do celkového apoštolátního
působení církve. Některá mají za cíl všeobecné apoštolské cíle církve, jiné se zaměřují na
dílčí úkoly jako hlásání evangelia nebo skutky milosrdenství 70.
Tam, kde existují cíle společné, je vhodné spolupracovat i s křesťany nekatolíky, s nimiž
katoličtí věřící sdílejí bohatství evangelia, ale také povinnosti z něj vyplývající. Společné

64

Srov. Křestní obřady, liturgická publikace, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.

65

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 25.

66

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 17,24

Sekretariát České biskupské konference: Instrukce k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se
na službách vykonávaných kněžími, Praha, 2001, 5.
67

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 11.

68

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 12.

69

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 18.

70

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 19.
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mravní hodnoty mohou být zase bází pro spolupráci s lidmi, kteří se ke křesťanství
nehlásí 71.
Povolání k apoštolátu se týká každého křesťana, neboť vychází ze křtu, případně z
biřmování. Tyto svátosti a síla čerpaná z Eucharistie jsou základním vybavením pro
apoštolát. Kromě toho je třeba také výchova k apoštolátu, která začíná už v rodině 72.
Kromě výchovy je nezbytné také vzdělání ve věcech víry přiměřené věku, nadání a úloze
laika v církvi 73. Pokud jde konkrétně o evangelizaci, uvádí dekret konkrétní dovedností
potřebné k hlásání a posvěcování, jakými je umění komunikace s lidmi a schopnost předat
poselství evangelia 74.
2.5

Unitatis Redintegratio

Koncil si vytyčil obnovení jednoty mezi křesťany jako jedno z hlavních témat koncilu.
Učení obsažené v dekretu o ekumenismu je třeba číst ve světle dekretu o církvi, který
otevírá dialog s nekatolíky a vyjadřuje touhu po znovusjednocení církve. Tento krok je
nadějí pro obrácení těch, kdo odmítají křesťanství právě kvůli sporům mezi jednotlivými
církvemi. Sněm uznává, že rozdělení je pohoršením světu a poškozuje hlásání evangelia
všemu stvoření 75.
Pojmem ekumenismus se rozumí Ekumenické hnutí vzniklé ve 20. století mimo katolickou
církev, které usiluje o znovu sjednocení křesťanů. V hnutí jsou členy církve a společenství,
která vyznávají trojjediného Boha a Ježíše Krista jako Spasitele. Oficiálně se katolická
církev rozhodla připojit k ekumenickým snahám tohoto hnutí právě na II. vatikánském
koncilu. Následně byl v roce 1965, zvláště díky snahám Sekretariátu pro jednotu křesťanů,
zřízen při Světové radě církví poradní výbor s katolickými členy 76.
Jako důležité vidím dva aspekty: Koncil vyzývá své věřící k modlitbě za odloučené bratry a
k dialogu o církevních záležitostech, tedy i k hlásání evangelia. Evangelizace v dikci koncilu
tedy získává nový rozměr dialogu a naslouchání. Druhá výzva vede dovnitř církve a její

71

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 27.

72

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 30.

73

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 29.

74

Srov. Apostolicam Actuositatem, čl. 31.

75

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o ekumenismu Unitatis Redintegratio, (ze dne 18. listopadu
1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 1.
76

Srov. Unitatis Redintegratio, Úvod k Dekretu o ekumenismu.
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uskutečnění by mělo předcházet té první 77. Nabádá totiž k vnitřní obnově, která spočívá
ve vyprošování pokory a bratrské lásky pro druhé, aby církev vydávala věrnější a jasnější
svědectví o Kristově učení nejen lidem, kteří v Krista nevěří, ale právě i křesťanům z jiných
církví. Výchozím bodem pro budování jednoty je život podle evangelia, který vede
k bratrské lásce 78.
Koncil uznává, že u odloučených církví se koná nemálo posvátných křesťanských úkonů,
které mohou být zdrojem života milosti a mohou být považovány za prostředky
napomáhající spáse 79. Koncil hovoří také o tom, že ačkoliv má katolická církev všechny
prostředky milostí, ne vždy jich její členové užívají a nežijí tak, aby byli příkladem
k následování, což je překážkou k růstu církve. Jinými slovy koncil dává v určitých
ohledech katolickým věřícím za příklad právě odloučené bratry, v jejichž společenství se
působením Ducha svatého rozvíjejí některé dary, které v katolické církvi v tak hojné míře
nejsou 80.
Dekret o ekumenismu se vyjadřuje výslovně i k potřebě hlásat společně křesťanskou víru
v trojjediného Boha. Jako silné společné téma vidí také spolupráci na poli sociálním 81,
která má být zvláště pro křesťany společnou prioritou. Spolupráce ve věcech obecného
blaha a ve službě člověku ukazuje totiž světu na Krista Služebníka 82.
2.6

Dignitatis Humanae

Deklarace Dignitatis Humanae byla původně částí schématu o ekumenismu, které
vypracoval Sekretariát pro jednotu křesťanů, později se z něho stala samostatná
deklarace 83.

77

Srov. „U nově pokřtěných je také potřeba pěstovat ekumenického ducha; všechny, kdo věří v Krista, mají
upřímně uznávat za Kristovy učedníky, znovuzrozené křtem a účastné četných hodnot Božího lidu. Pokud to
dovolí náboženská situace, má se podporovat ekumenická aktivita...“, DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret
o misijní činnosti církve Ad Gentes, (ze dne 18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu,
Praha: Zvon, 1995, čl. 15.
78

Srov. Unitatis Redintegratio, čl. 7.

79

Srov. Lumen gentium, čl. 15.

80

Srov. Unitatis Redintegratio, čl. 4.

81

Srov. Unitatis Redintegratio, čl. 26,29,43,64,66.

82

Srov. Unitatis Redintegratio, čl. 12.

83

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae, (ze dne 18.
listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, předmluva, 559.
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Církev připomíná, že jejím úkolem je dostát příkazu Ježíše Krista: „Jděte tedy, získejte za
učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19) a je si vědoma, že se musí všemožně snažit, „aby se
slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou“ (2 Tes 3,1). Církev proto vznáší tento nárok
hlásat evangelium jakožto duchovní autorita ustanovená Ježíšem Kristem vůči jakékoli
veřejné moci 84.
Náboženská svoboda má být uplatňována na obou stranách – jak na straně hlasatele, tak
na straně příjemce. Není možné nikoho k přijetí víry nutit, lidé mohou být k víře pouze
zváni, neboť k jejímu přijetí je třeba osobní souhlas 85. Příkladem v předávání evangelia je
sám Ježíš, který své učedníky trpělivě získával a zval 86. Projevil se jako dokonalý Boží
služebník, který „nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí“ (Mt 12,20). Ježíš
vydal svědectví pravdě, nechtěl ji však násilím vnucovat těm, kteří se proti ní stavěli. Jeho
království se neprosazuje údery meče 87, ale uskutečňuje se svědectvím a nasloucháním
pravdě. V Kristově příkladu pak pokračovali apoštolové, kteří se snažili obracet lidi ke
Kristu nikoli násilnými činy, ale především silou Božího slova 88. Statečně všem hlásali
evangelium, zároveň se však chovali s úctou i vůči těm, kdo zůstávali v omylu a Boží slovo
nepřijali 89.
Závěrem církevní otcové v dekretu žádají věřící, aby se modlili za všechny lidi, a napomohli
tak k osvětlení pravdy a záchraně lidí. Jako evangelizační prostředek sloužící k obrácení lidí
zde tedy zaznívá modlitba, a to prosebná, přímluvná i děkovná 90.
2.7

Nostra Aetate

Dekret Nostra Aetate byl, stejně jako dekret Dignitatis Humanae, původně součástí
schématu o ekumenismu, nakonec se z něj stal samostatný dekret. Stejně jako další
dokumenty II. vatikánského koncilu je typický svou smířlivostí a snahou o hledání prostoru
pro dialog a společná témata, a to i mezi nekřesťanskými náboženstvími. Dekret se zabývá
hlavními světovými náboženstvími, tedy hinduismem, buddhismem, islámem a
židovstvím.
84

Srov. Dignitatis humanae, čl. 13.

85

Srov. Dignitatis humanae, čl. 10.

86

Srov. Mt 11,28.

87

Srov. J 18,36.

88

Srov. 1 Tes 2,3–5.

89

Srov. Dignitatis humanae, čl. 11, srov. 1 Kor 8,9.

90

Srov. Dignitatis humanae, čl. 14.
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Globalizace, a tedy sbližování světa, se dotýká i náboženské roviny. Proto je třeba naučit
se soužití a komunikaci s vyznavači jiných náboženství, než je křesťanství. Z katolického
hlediska je možné považovat tato náboženství za dílčí krok k poznání pravého Boha.
Dekret vyzývá k dialogu a spolupráci v oblastech, které jsou společné, současně však také
vybízí k neustálému hlásání Krista a svědectví o křesťanské víře 91.
2.8

Sacrosanctum Concilium

Konstituce Sacrosanctum Concilium si vytyčila za úkol obnovu liturgie. Hlásání evangelia je
úzce propojeno s liturgickým slavením. Dílo spásy se má nejen hlásat, ale také
uskutečňovat eucharistickou obětí a svátostmi, které jsou ohniskem liturgického života 92.
Upravená a srozumitelnější liturgie je krokem k vnitřní obnově církve a má vést k
aktivnější účasti věřících na liturgii, která jim přinese větší užitek. Slavení svátostí a
především eucharistická oběť posiluje schopnost věřících hlásat Krista 93.
Konstituce proto dovoluje, aby formy liturgického slavení byly přizpůsobeny kulturnímu
dědictví té které společnosti, a to především v misiích. Uplatnění kulturních zvyklostí
v liturgii, pokud s ní nejsou v rozporu, může napomoci lepšímu pochopení podstaty
křesťanského učení 94.
Liturgické slavení Kristovy oběti je vrcholem církevního života, a je proto nanejvýš vhodné,
aby bylo srozumitelné i lidem nevěřícím nebo hledajícím. Lepší pochopení smyslu liturgie
může být krokem k víře 95. Koncil proto doporučuje přímo liturgickou katechezi a
vysvětlující připomínky přímo při konaném obřadu, je‐li to ku prospěchu věci 96. Podobně
mohou k osvětlení víry vést také různé pobožnosti, které koncil taktéž podporuje 97.
2.9

Inter Mirifica

V době konání II. vatikánského koncilu získávaly na důležitosti také hromadné sdělovací
prostředky. Sněm si uvědomoval, že masmédia jsou důležitým zdrojem a šiřitelem

91

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra
Aetate, (ze dne 18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 2.
92

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium, (ze dne
18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 6.

93

Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 2.

94

Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 37,38,119.

95

Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 34.

96

Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 35.

97

Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 13.
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informací, a proto hromadným sdělovacím prostředkům věnoval dekret Inter Mirifica.
V předmluvě Karla Rahnera k tomuto dekretu se sice dočteme o jeho nedokonalosti a
vágnosti 98, přesto jsou v něm uvedena základní pravidla pro šíření evangelia pomocí
masmédií. V době konání koncilu se jednalo především o tisk, film, rozhlas a televizi.
O důležitosti hromadných sdělovacích prostředků svědčí i fakt, že sněm navrhl každoroční
konání Dne hromadných sdělovacích prostředků a vznik Sekretariátu pro tisk a
představení 99.
Sněm se v dekretu shoduje na potřebě, ba povinnosti využívat hromadné sdělovací
prostředky ke zvěstování evangelia a odkazuje se na slova Ježíše, který dal církvi úkol
přinášet spásu všem lidem. Schvaluje tedy používání všech druhů těchto prostředků ke
křesťanské výchově a k veškeré další práci pro spásu duší 100.
Duchovním pastýřům dává za úkol vést věřící ke správnému užívání těchto prostředků, ale
také k jejich využívání při kazatelské činnosti

101

. Biskupové pak mají za úkol dohlížet nad

činností podniků souvisejících s používáním hromadných sdělovacích prostředků
v apoštolátu, podporovat je a koordinovat 102.
2.10

Gravissimum Educationis

Jak výchova, tak vzdělávání může být formou předávání evangelia, a to jak s ohledem na
obsah, tak na způsob výchovy nebo vzdělávání. Pokud je o křesťany, dekret uvádí, že jako
pokřtění mají právo na křesťanskou výchovu, která má směřovat a pomáhat k osobnímu
přijetí Ježíše Krista jako vykupitele a Pána 103. Děti a mladí lidé se potřebují rozvíjet a
postupně poznávat a osvojovat si mravní hodnoty, smysl pro zodpovědnost, chápání
pravé svobody a další hodnoty. Kromě toho by měli být připraveni na aktivní zapojení se
do společenského života, kde se především od laiků očekává, že budou šiřiteli křesťanské

98

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter Mirifica, (ze dne
18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. předmluva, 512.
99

Srov. Inter Mirifica, čl. 18,19.

100

Srov. Sacrosanctum Concilium, čl. 20, kde se píše o rozhlasovém a televizním přenosu posvátných úkonů,
zejména mše svaté.
101

Srov. Inter Mirifica, čl. 3.

102

Srov. Inter Mirifica, čl. 20.

103

Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Deklarace o křesťanské výchově Gravissimum Educationis, (ze dne 18.
listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 2.
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víry 104. Odpovědí na přijetí daru víry a dalším krokem ve víře je hlásání evangelia, protože
kdo poznal radostnou zvěst, nemůže si ji nechat pro sebe 105
Prvními zvěstovateli evangelia člověku jsou rodiče případně zákonní vychovatelé. Mají
proto velkou zodpovědnost a ze strany církve, ale také státu jim má být poskytnuta
veškerá potřebná pomoc 106.
Povinnost výchovy a vzdělávání je také věcí církve, která z Ježíšova pověření je povinna
hlásat Boží království, ukazovat cesty ke spáse a být na nich nápomocna. Církev používá
různé prostředky výchovy, mezi ty nejdůležitější patří katechetická výchova. Dekret
zmiňuje také hromadné sdělovací prostředky, různá společenství a především školy 107.
2.11

Ad Gentes

Koncilní dekret Ad Gentes se zabývá úkolem šíření evangelia všude tam, kam ještě
neproniklo. Tento úkol vyplývá z podstaty církve a je odpovědí na výzvu Ježíše Krista, který
vyzval apoštoly: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mk 28,19‐
20); a dále „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude zavržen“ (Mk 16,15).
Tento úkol je stále aktuální, neboť na světě je ještě mnoho lidí, kteří o Kristu ještě
neslyšeli nebo nemají potřebu slyšet, protože například vyznávají jiná náboženství, nebo
existenci Boha popírají úplně. Některé země dokonce zakazují misionářům vstup na své
území a konverze ke křesťanství je trestná 108.
Koordinaci misijní činnosti má v současnosti na starosti Kongregace pro evangelizaci
národů (v dekretu Ad Gentes je jmenována jako kongregace pro šíření víry) 109. Ta má
k dispozici informace o misijních územích a vybírá také vhodné evangelizační metody 110.

104

Srov. Gravissimum Educationis, čl. 1.

105

1 Kor 9,16.

106

Srov. Gravissimum Educationis, čl. 3.

107

Srov. Gravissimum Educationis, čl. 4.

108

Srov. JAN PAVEL II: Encyklika Redemptoris Missio, Praha: Zvon, 1994, čl. 35.

109

Srov. Ad Gentes, čl. 29.

110

Papežská misijní díla jsou hlavním nástrojem vatikánské Kongregace pro evangelizaci národů. Působí v asi
200 zemích světa při národních biskupských konferencích.
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Misijní činnost se neomezuje pouze na hlásání evangelia. Má za úkol nejprve proniknout
do prostředí a poznat je zevnitř a zvolit správné prostředky pro přiblížení evangelijní
zvěsti 111.
Misijní činnost se liší od činnosti pastorační nebo od hlásání evangelia tam, kde už je sice
známé, ale není praktikováno. Tyto tři roviny evangelizace se přesto nedají striktně
oddělovat, neboť často na sebe navazují a používají podobných prostředků 112. Dekret
upozorňuje na to, že přijetí víry je pouze začátek a že církev musí být připravena vytvořit
zázemí, ve kterém by se uvěřivší člověk mohl připravovat k přijetí svátostí a následné
zapojení do činnosti církve včetně činnosti evangelizační. V tom mají být nápomocni nejen
katecheté a kněží, ale jsou k tomu vyzýváni všichni věřící 113.
V dekretu Ad Gentes znovu můžeme vidět, jaký posun se v církvi odehrál, pokud jde o
úlohu laiků. I misionářská činnost, která byla zvláště ve středověku, ale i později doménou
kleriků, se „laicizuje“. Církev není úplná a nežije plným životem, nefunguje‐li v ní laikát,
říká dekret. Znovu jsou zmiňovány oblasti společenského života, rodiny a zaměstnání, kde
laici nacházejí především své misijní uplatnění. Mohou učit ve školách, spravovat časné
záležitosti atd. Neméně důležitá je podpora misijního povolání v rodinách 114.
Misijní činnost vyžaduje kromě povolání také vzdělání a přípravu. Ta obnáší především
duchovní a mravní výchovu, praktikovanou víru a život z modlitby. Vzdělání misionářů
musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám a prostředí, ve kterém budou evangelium
hlásat; je užitečné, aby měli dostatečné povědomí o kultuře národa, ve kterém budou
působit, a byli schopni se inkulturovat 115. Misijní úkol církve nemůže ležet pouze na
jednotlivcích. Je nutné, aby se jednotlivci sdružovali a aby vznikaly misijní instituty, které
by byly koordinovány hierarchií (byť jde často o laické aktivity), a to především biskupy,
kteří mají hlásání evangelia ve světě na starosti 116.

111

Srov. Ad Gentes, čl. 6.

112

Srov. Ad Gentes, čl. 6.

113

Srov. Ad Gentes, čl. 14.

114

Srov. Ad Gentes, čl. 41.

115

Srov. Ad Gentes, čl. 25.

116

Srov. Ad Gentes, čl. 27,29.
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2.12

Shrnutí podstatných prvků evangelizace v dokumentech II. vatikánského koncilu

Dokumenty II. vatikánského koncilu obsahují na svoji dobu převratné názory, a to
především v sebepojetí církve, tedy z teologického hlediska (Lumen Gentium), a ve vztahu
a poslání vůči světu (Gaudium et Spes). Církev pohledem II. vatikánského koncilu je
vyvoleným Božím lidem, ne však vyvoleným ve smyslu uzavřené elitní skupiny. Naopak,
církev vychází ze sebe a nabízí pomoc, radu, dialog a především evangelium a poklad víry,
který jí byl svěřen. Přestože se koncil konal před více než 40ti lety, témata, která otevřel,
jsou stále aktuální, nebo jejich naléhavost ještě roste. Pokusím se shrnout některé
obnovné myšlenky koncilních dokumentů, zvláště ve vztahu k evangelizaci.
Aby evangelium mohlo být šířeno, je třeba, aby bylo živé především uvnitř církve, která je
jeho nositelkou. V první řadě je tedy třeba obnovit církev zevnitř a zlepšit stav víry jejích
členů.
Církev je živa díky tomu, že je napojena na Krista, svého zakladatele. Ježíšův život je
nadčasovým příkladem k následování pro každého křesťana. Bez působení Ducha svatého
by však tato snaha byla marná. Je to právě Duch svatý, který církev oživuje a
zprostředkovává dary, které slouží k jejímu budování 117.
Účinným prostředkem obnovy duchovního života je liturgie ‐ vrchol života církve.
Liturgická reforma vedla k aktivnějšímu zapojení lidu do liturgie (především možností
slavit liturgii v národním jazyce), a tím dala možnost si uvědomit důležitost společenství s
Kristem jako hlavou tohoto společenství a také povolání k všeobecnému kněžství, které je
dáno každému křtem. Také zapojení laiků do liturgie vede k utváření hlubšího
společenství mezi knězem a laiky, vychovává ke službě a uschopňuje k hlásání evangelia i
mimo církev.
Velký význam pro obnovu církve má katecheze, která má za úkol jednak předat nauku
církve, jednak napomoci k osobnímu vztahu s Bohem. Katechizace se netýká pouze
čekatelů na křest. Je třeba vyučovat i lidi pokřtěné, kteří se vzdálili od víry nebo nauku
nepochopili ve všech ohledech správně.
Jádrem fungujícího církevního společenství je tzv. domácí církev, tedy rodina. V ní se
formují návyky, předávají základní lidské hodnoty a především je rodina prvním místem,
kde se dítě může setkat s vírou. Předávání víry v rodině je podstatnou částí evangelizace.
117

Srov. Lumen Gentium, čl. 12.
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Pozornost upírá koncil hlavně na výchovu mládežníků, aby byli dobrým vzorem svým
vrstevníkům z nekřesťanského prostředí. Koncil totiž považuje mládež nejen za objekt
evangelizace a pastorace, ale také za subjekt, tedy zvěstovatele víry.
Velkou pozornost věnuje církev laikům. Ochotně jim nabízí spolupráci a uznává jejich
nezastupitelné místo při budování církve, ale stejně tak i jejich nezastupitelné povolání k
apoštolátu ve společnosti. Úloha laiků je jedním z hlavních témat koncilu.
II. vatikánský koncil byl průkopnický, pokud jde o ochotu diskutovat a konfrontovat
katolickou církev i její dějiny s názory lidí mimo církev. Namísto odsuzujících anathemat
katolická církev deklaruje právo na náboženskou svobodu. Namísto zdůrazňování
odlišností ukazuje na bohatství a hodnoty odloučených křesťanských církví a dokonce i
náboženství nekřesťanských. Do popředí zájmu se dostává bratrská láska, projevovaná
především skutky lásky namísto zahleděnosti do sebe. Přes ochotu k dialogu koncil
ukazuje bohatství katolické církve a vybízí katolíky k hlásání evangelia nepoznamenaného
synkretismem nebo relativismem.
Způsob, jak přitáhnout lidi do lůna církve, vidí koncil ve srozumitelnosti a přístupnosti
evangelijní zvěsti. Navrhuje proto volit nové formy hlásání evangelia s využitím moderních
prostředků a jazykem srozumitelným pro oslovované lidi. Je potřeba, aby církev dokázala
pohotově reagovat na problémy, kterými společnost trpí a které jsou v dané době
aktuální, a dávat odpovědi vycházející z evangelia.
Církev se v koncilních dokumentech rozhodla mnohem více angažovat v celospolečensky a
celosvětově závažných tématech, jakými je mír, spravedlnost, rovnost všech lidí, ochrana
života člověka atd. Svými vyjádřeními a především svým životem chce vnášet do světa
duchovní hodnoty a přispívat k zlepšení situace všech trpících a potřebných.
Velmi obšírně se věnuje koncil tématu misií. Stále ještě jsou na světě lidi, kteří neslyšeli
evangelium, nebo mu neporozuměli nebo jim je dokonce znemožňováno křesťanství
poznat. K těm je třeba vyslat dobře připravené misionáře. Před II. vatikánským koncilem
byly misie nezřídka vnímány negativně jako násilný zásah do svébytné kultury
evangelizovaných národů. Proto v koncilních dokumentech zaznívá, že evangelium není
spjato s žádnou kulturou a je možno ho zasadit do každé kultury, aniž by tím daná kultura
utrpěla. Koncil dokonce vidí přínos a obohacení v možnosti využít rozmanité kulturní
bohatství ve prospěch evangelia. Misijní činnost, byť je primárně zaměřena na šíření
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křesťanství, je úzce spojena také s hospodářskou, vzdělávací nebo zdravotní pomocí. I
skrze misie se tedy církev může angažovat v zásadních světových otázkách.
II. vatikánský koncil ukázal, že je nespočet cest, kterými se evangelium může šířit. Nebude
ale účinné, pokud nebude hlásáno a žito v souladu s nejvyšším přikázáním Nového
Zákona, tedy přikázáním lásky v každodenním životě církve a věřících.

31

3.

POKONCILNÍ DOKUMENTY K EVANGELIZACI

Z pokoncilních dokumentů, které se zabývají evangelizací, považuji za nejdůležitější
Apoštolskou exhortaci Pavla VI. Evangelii Nuntiandi a dále encykliku Jana Pavla II.
Redemptoris Missio. První z dokumentů reflektuje deset let uplynulých od ukončení II.
vatikánského koncilu, druhý byl vydán dvacet pět let po jeho ukončení. V krátké
sumarizaci se pokusím ukázat na témata formulovaná II. vatikánským koncilem a jejich
vývoj až do roku 1990, kdy byla sepsána encyklika Redemptoris Missio.
3.1

Evangelii Nuntiandi

Apoštolská exhortace papeže Pavla VI. z roku 1975 je jedním z nejpodstatnějších
pokoncilních dokumentů zaměřených na hlásání evangelia. Tento dokument vyšel
k desátému výročí ukončení II. vatikánského koncilu a jeho podkladem jsou materiály
z biskupské synody konané v roce 1974, jejíž hlavním tématem byla evangelizace
moderního světa. Cíle exhortace shrnuje Pavel VI. takto: „učinit církev XX. století
schopnější hlásat evangelium lidem XX. století“ 118. Exhortace si klade otázku, jak efektivně
předat modernímu člověku evangelium ve srozumitelné formě, ale neporušené 119.
V podstatě by se dalo říci, že exhortace opakuje, co již bylo řečeno II. vatikánským
koncilem a navíc se vyjadřuje k aktuálním problémům tehdejší doby.
Na začátku dokumentu se opakuje, že povinnost hlásat evangelium se týká každého
pokřtěného člověka 120. Kdo uvěřil, nemůže si evangelium nechat pro sebe. To je jakýmsi
zkušebním kamenem evangelizace 121.
Přijetí víry obnáší zásadní změnu smýšlení, obrácení, jinak metanoiu 122. Až po tomto
vnitřním obrácení, které bylo zdůrazňováno jako jedna z priorit II. vatikánského koncilu, je
člověk uschopněn předávat radostnou zvěst o spáse a Božím království připraveném pro
člověka. Exhortace připomíná letnice jako počátek evangelizačního působení, které

118

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 2.

119

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 3.

120

Srov. Evangelii Nuntiandi: "Znovu potvrzujeme, že přikázání hlásat evangelium všem lidem, je základním
posláním církve," tedy úkolem a posláním, jehož naléhavost nezmenšují ani rozsáhlé a hluboké proměny v
současné společnosti" ‐ Prohlášení synodálních otců, č. 4, in: L'Osservatore Romano (27. října 1974), 6.

121

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 24.

122

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 10.
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následovalo po vylití Ducha svatého na apoštoly. Žádné evangelizační metody nemohou
nahradit působení Ducha svatého 123.
Letnice jsou považovány za okamžik, kdy začala existovat a rozrůstat se církev díky hlásání
apoštolů. Církev a hlásání evangelia podle Evangelii Nuntiandi nejde od sebe oddělovat.
Pokus hlásat Krista bez církve, byť s dobrým úmyslem, považuje dokonce za absurdní 124.
Cílem evangelizace je totiž nový člověk a novým se člověk stává skrze křest, kterým se
přivtěluje ke Kristu a k církvi. Na prohlubování duchovního života působí významně
uvědomělý život ze svátostí, které církev zprostředkovává 125.
Nejen samotnou existenci církve, ale také její jednotu považuje exhortace za nezbytnou
pro účinné hlásání evangelia. Dokument navazuje na myšlenky II. vatikánského koncilu o
jednotě a připomíná, že rozdělenost církve a vnitřní znesvářenost je velkou překážkou
přijetí evangelia pro oslovené. V exhortaci zaznívá otázka, zda právě rozdělení církve není
jedním z nejzávažnějších nedostatků evangelizace. Věroučné spory a rozdílné výklady
zjevených pravd vedou ke zmatkům a diskreditují Kristovo dílo 126
Znovu zaznívá, že nejúčinnější evangelizace je evangelizace svědectvím života – života
postaveného na hlubokém osobním vztahu s Kristem 127. Ze vztahu s Bohem pak roste i
láska k bližním, a tedy i touha po jejich spáse. Láska se projevuje mimo jiné také
vnímavostí vůči lidem, kterým je evangelium hlásáno. Je třeba brát v úvahu jejich
disponovanost, chápavost či přesvědčení. Není možné je přetěžovat nebo klást na ně
nároky, které by byly příčinou zranění, pohoršení nebo zmatku 128. Na druhou stranu je
evangelizace nutně spjata s otevřeným svědectvím o životě, smrti a zmrtvýchvstání
Božího Syna. Je ovšem důležité, aby svědectví slovem bylo uvážené a hlasatel byl
dostatečně vzdělán.
Nově exhortace zmiňuje potřebu tzv. „preevangelizace“, tedy přípravu půdy pro
evangelizaci. Při preevangelizaci se používá nepřeberné množství prostředků, mimo jiné
umění, věda, filosofický výzkum, ale do určité míry i kázání a snaha oslovit lidské srdce 129.
123

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 75.

124

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 16.

125

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 18,23.

126

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 77.

127

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 76.

128

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 79.

129

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 51.
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Předběžná evangelizace je určena sice hlavně těm, kdo křesťanství neznají nebo dětem,
ale má své místo i ve společnosti, která se křesťanským ideálům vzdaluje 130.
Preevangelizace je prvním krokem k přetvoření stupnice hodnot společnosti, ke změně
myšlení, zájmů lidí atd. Evangelizace si totiž klade za cíl proměnu celých kultur, nejen
jedinců 131. Proto je evangelizace zaměřena na všechny oblasti života – na svět politiky,
hospodářství, sociálních vztahů, kultury, vědy nebo sdělovacích prostředků, ale také na
rodinu nebo zaměstnání 132.
Metody evangelizace a pastorace zmiňované v Evangelii Nuntiandi jsou inspirované
II. vatikánským koncilem. Je zmíněna homilie, katecheze, svědectví života, důležitost
katechumenátu i využívání moderních prostředků. Dokument si nově všímá změny ve
společnosti, kterou již není tak snadné oslovit skrze hlásané slovo; jeho místo přebírají
vizuální vjemy 133. Hromadné sdělovací prostředky se stávají nedílnou součástí hlásání
evangelia i prohlubování víry. Papež vyjadřuje důležitost hromadných sdělovacích
prostředků, které skýtají možnost rozšířit evangelium do celého světa, a nazývá je
„moderní a působivou kazatelnou“. Přesto však nemohou moderní sdělovací prostředky
nahradit osobní rovinu evangelizace, protože nemohou zcela zprostředkovat osobní
zkušenost hlásajícího 134.
Exhortace řeší také nově vznikající nebo v té době naléhavé problémy, kterými jsou šířící
se sekularismus a tzv. „matrikoví věřící“, tedy pokřtění lidé, kteří se církvi vzdálili, nebo se
k ní nikdy nehlásili. Pokud jde o tzv. matrikové věřící, nejde sice o nový jev, ale v době
sekularizující se společnosti a tehdy propagovaných ideologií (především komunismu) to
byl problém narůstající 135. Tento stav společnosti nutně potřebuje novou vlnu
evangelizace.
3.2

Redemptoris Missio

Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Missio o stálé platnosti misijního poslání z roku 1990
navazuje na dekret II. vatikánského koncilu Ad Gentes a apoštolský list papeže Pavla VI.
Evangelii Nuntiandi. Jan Pavel II. touto encyklikou chtěl vyzvat k obnově misijního poslání
130

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 52.

131

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 19,20.

132

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 70.

133

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 42.

134

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 45,46.

135

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 56.
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církve, a to proto, že počet lidí, kteří neznají Krista, roste. Dvacet pět let po skončení
II. vatikánského koncilu se podle papeže počet těch, kdo nepatří k církvi dokonce
zdvojnásobil 136. Misijní činnost je nezbytná také pro obnovu církve, která potřebuje nové
stimuly 137.
Jan Pavel II. rozlišuje tři aspekty evangelizace podle toho, komu je evangelijní zvěst
určena. V první řadě byla církev povolána rozšířit evangelium do celého světa, zvláště
tam, kde Kristovo poselství o spáse ještě neznají. To jsou misie ve smyslu ad gentes.
Nasměrování misií ad gentes se v posledním století netýká pouze odlehlých míst, kam je
složitý přístup nebo kde se dají pouze omezeně používat hromadné sdělovací prostředky.
Díky urbanizaci a se misie ad gentes týká i velkoměst, která jsou typická svou anonymitou
a v některých případech i odlišnou subkulturou některých skupin (např. z důvodu
migrace).
Dalšími příjemci evangelia jsou především země s původně křesťanskou tradicí, ve kterých
se živá víra vytratila, nebo mladé církve, kde ještě křesťanství dostatečně nezakořenilo.
Evangelizaci původně křesťanských kultur nazývá Jan Pavel II. "novou evangelizací".
Posledním okruhem lidí, kterým má být zvěstováno evangelium, jsou křesťanská
společenství, ve kterých lidé vydávají svědectví evangeliu. Zde je potřeba péče pastorační
směřující k prohloubení víry 138. Aby mohly fungovat misie ad gentes a aby bylo vydáváno
věrohodné svědectví o Bohu, je v mnoha církevních společenstvích nejprve nutná "nová
evangelizace" dovnitř církve 139.
Stejně jako jeho předchůdce v exhortaci Evangelii Nuntiandi, hovoří i Jan Pavel II. o
spjatosti evangelizace a církve. Církev byla Kristem založena jako prostředek spásy člověka
i jako nástroj k dosažení spásy druhých 140. Církev není cílem, ale prostředkem, zárodkem
Božího království 141.
Papež varuje před zredukováním křesťanství na pouhou lidskou moudrost, když říká "ve
značně sekularizovaném světě nastoupila postupná sekularizace spásy" (srov. čl. 11).

136

Srov. Redemptoris Missio, čl. 3.

137

Srov. Redemptoris Missio, čl. 2.

138

Srov. Redemptoris Missio, čl. 33.

139

Srov. Redemptoris Missio, čl. 34.

140

Srov. Redemptoris Missio,čl. 9.

141

Srov. Redemptoris Missio, čl. 18.
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Nestačí pouze pomáhat lidem a zasazovat se o světový mír a spravedlnost, i když skutky
lásky projevované především chudým, jsou také součástí svědectví o Kristu. Podstatou
poslání církve a každého křesťana je jasně formulovat zprávu o Božím plánu navázat
znovu vztah s člověkem skrze oběť Ježíše Krista 142. E
Evangelizace životem následuje až poté, co je lidem zvěstována dobrá zpráva 143. Svědectví
životem je důležité především v prostředí, kde se uplatňuje nová evangelizace. To, že
křesťanství mnoho lidí neoslovuje, má důvod právě v tom, že hlásané evangelium
nekoresponduje s tím, jak křesťané mnohdy žijí. Překážkou evangelizaci je také
lhostejnost k potřebě dělit se o zkušenost víry nebo nesprávné úvahy, že všechna
náboženství jsou si rovná 144.
Dále se Redemptoris Missio zabývá tendencí decentralizace církve v oblasti evangelizace
mající počátek už v dokumentech II. vatikánského koncilu. Novinkou je vznik církevních
hnutí s misijním zaměřením 145, která papež jednoznačně vítá a vyzývá k jejich podpoře.
V jejich rámci se nabízejí různé služby a způsoby evangelizace, což je blahodárné i pro
obnovu církevního života 146.
Od II. vatikánského koncilu je vyzdvihována úloha laiků v církvi 147, kteří jsou nezastupitelní
i při misijní práci. Papež jmenuje různé formy apoštolátu laiků, od úlohy rodiny, přes
misijní sdružení po mezinárodní organizace nebo zmiňovaná hnutí. V péči o laiky je
speciální pozornost stále věnovaná mládeži a vytváření vhodných podmínek, které by
mladým pomohly při hlásání evangelia.
Stále aktuálním tématem je také mezidenominační spolupráce při evangelizaci 148. Stejně
jako je evangelizační činnost zaměřena vně a dovnitř církve, je i ekumenická spolupráce

142

Srov. Redemptoris Missio, čl. 46.

143

Srov. Redemptoris Missio, 44.

144

Srov. Redemptoris Missio, 36.

145

viz např. Cursillo de Cristiandad, Hnutí Světlo‐Život, hnutí Emmannuel, Srov. Bruno Secondin, Nová hnutí
v církvi, Karmelitánské nakladatelství, 1999. Významnou evangelizační organizací, která koordinuje činnost
evangelizačních škol, je např. ACCSE (Asociace koordinátorů katolických škol evangelizace).

146

Srov. Redemptoris Missio, čl. 72.

147

V roce 1988 napsal Jan Pavel II. apoštolský list Christifideles laici věnující se výhradně povolání a poslání
laiků v církvi a ve světě.

148

Srov. JAN PAVEL II: Encyklika o ekumenickém úsilí Ut unum sint, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1995.
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zaměřená jednak na snahu o dosažení jednoty, jednak na spolupráci při hlásání evangelia
světu. Podle exhortace přinesla spolupráce na poli ekumény své první ovoce 149.
Exhortace se také zabývá rostoucí úlohou médií, která se stala nedílnou součástí života.
Masmédia už nestačí používat pouze jako prostředek šíření evangelia, ale to musí být
integrováno do nové kultury vy 150tvořené moderními komunikačními možnostmi 151.
Závěrem vyjadřuje Jan Pavel II. naději, že misijní působení církve má své ovoce. Křesťané
mohou tento trend podporovat svým svědectvím, které musí vycházet z života
proměňovaného působením Ducha svatého k Božímu obrazu 152.

149

Srov. Redemptoris Missio, čl. 50. V katolické církvi se ekumenické spolupráci věnuje např. hnutí Chemin
Neuf.
150

Srov. Redemptoris Missio, čl. 86.

151

Srov. Redemptoris Missio, čl. 37.

152

Srov. Redemptoris Missio, čl. 87.
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4.

SOUČASNÁ SITUACE KATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE

4.1

Situace náboženského života ve společnosti

Do české společnosti se po roce 1989 začala pomalu vracet demokracie, ale také nesnáze
spojené s nově nabytou svobodou. Demokracie totiž, jak ve svém článku „K rozpravě o
hodnotách“ uvádí Tomáš Halík, předpokládá určitou kulturu lidských vztahů. Tato kultura
však byla totalitním režimem velmi poškozena. Tradiční křesťanské hodnoty 153 a lidská
sounáležitost byly potlačovány. Čtyřicet let vlády komunistické strany mělo nemalý podíl
na dnešních výrocích o tom, že Česká republika je nejateističtější zemí Evropy.
V době komunistického režimu byla církev vědomě státní mocí vytlačována ze společnosti
a likvidována a pro občany, ať věřící či nevěřící, se stala jedním ze symbolů boje za
svobodu. Krátce před revolucí byly díky jejím aktivitám (svatořečení sv. Anežky České,
vyhlášení desetiletí duchovní obnovy, vyjádření kardinála Tomáška...) do církve vkládány
naděje, že pomůže ukončit komunistickou vládu v tehdejším Československu.
Po listopadové revoluci tak mnozí věřili, že dojde k znovuoživení křesťanské víry a několik
dalších let tomu vývoj nasvědčoval. K naplnění této vize však nedošlo, naopak počet
věřících v České republice stále klesá 154. Krátce po revoluci se totiž prioritou stalo dohnat
ekonomickou úroveň a prosperitu Západní Evropy. Pokles počtu katolických věřících však
neznamená, že by Češi ztratili úplně zájem o duchovno a duchovní hodnoty. Spíše se
odklánění od institucionalizovaného náboženství, tedy od příslušnosti k církvím a
přiklánějí se k tzv. „privatizovaným formám“ spirituality 155.
Tehdy ještě kardinál Ratzinger stav popsal tak: "...že Boha je nutno z historického dění
vypustit a představu, zda existuje a kým je, odsunout do oblasti soukromí, a tudíž i
libovůle. V tomto smyslu se sféra náboženství stává vlastním územím tolerance: svatým
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Křesťanské hodnoty, a tedy i hodnoty, na kterých je postavena západní civilizace, vycházejí biblických
evangelií a listů apoštolů. Ty představovaly vzor chování člověka a fungování společenství. Ve světle
novozákonní nauky je společnost chápána jako sociální, spolupracující ku prospěchu všech lidí, s vizí
přesahující pozemský život. Za důležitou považuje hodnotu jednotlivce, který je v Božích očích
jedinečný, svobodný a obdarovaný ku prospěchu celého společenství. Důležitá je také rovnost lidí před
Bohem, a tedy i mezi sebou.
154
Viz příloha č. III: Náboženské vyznání obyvatelstva 1950 a 1991.
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NEŠPOR Zdeněk, Náboženství v současné české společnosti, Výtah ze sociologických studií Zdeňka R.
Nešpora (2004), http://www.poust.cz/article.asp?nArticleID=296&nLanguageID=1m (6.10..2008).
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pro náboženství musí být především to, aby nevystupovalo z tohoto tolerantního prostoru
čistého soukromí a neosobovalo si právo veřejnosti." 156
Do Evropy pronikají nekřesťanská náboženství, především islám a různá orientální
náboženství a filosofie, jako např. buddhismus. Důsledkem je na jednu stranu pozitivní
názorový pluralismus, ale také relativizace tradičních hodnot. Charakteristické pro
současnou západní civilizaci je dominující vliv médií, která se snaží převzít roli
v naplňování náboženských potřeb člověka, a to na úkor tradičních institucí, jakými jsou
rodina, církev nebo škola) 157.
Církev, stejně jako společnost, prochází změnami, ale také bilancuje a dostavuje se stav
vyčerpanosti a frustrace vzhledem k nedosaženým cílům. Kvalitní duchovní život je často
považován za téměř nedosažitelný ideál, na který nezbývá čas. To všechno vede často
prostřednosti, neplodné kritice až rezignaci 158. Přesto situace není neřešitelná a je vidět,
zvláště v posledních letech, i pozitivní vývoj například ve vzniku velkého počtu
evangelizačních projektů. Jestli naplňují svoje vize, se pokusím zjistit na základě průzkumu
níže.
4.2

Konkrétní problémy a výzvy

V této podkapitole se pokusím popsat konkrétněji stav náboženského života v České
republice, a to jak situaci uvnitř katolické církve, tak situaci většinové, tedy "nevěřící"
populace. Tyto světy však nejdou oddělit, protože každý křesťan je současně i občanem.
Některé problémy i nabízející se řešení se prolínají a nabízejí východiska jak pro křesťany,
tak pro lidi, kteří jimi nejsou.
4.2.1

Nová evangelizace

Současná postmoderní společnost je charakteristická odmítáním absolutních hodnot a
nedůvěrou v instituce, které tyto hodnoty hlásají. Dosvědčuje to například průzkum
veřejného mínění provedený v roce 2004 CVVM 159, ze kterého vyplynulo, že církvím
důvěřuje pouhá třetina dotázaných. Evangelizační působení má tedy široké pole
působnosti. Aplikujeme‐li na českou společnost slova encykliky Redemptoris Missio, pak
156

VRÁNA Karel, Důvody naděje pro Evropu, http://www.pastorace.cz (14.6.2008)
Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, čl. 236.
158
Srov. Plenární sněm Katolické církve v ČR: Laici v dnešním světě. Práce sněmovní komise č. 5 mezi 1. a
2. zasedáním, Praha 25. června 2008, 48.
159
Viz Sociologický ústav AV ČR: Důvěra k některým institucím v naší společnosti a k lidem kolem nás,
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100404s_po41029.pdf (1.12.2008)
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představuje prostor pro všechny základní evangelizační kategorie 160. Česká republika je
částečně misijním územím, neboť v ní žijí i lidé, kteří podstatu křesťanství neznají, protože
mají mnohdy předsudky a velmi zkreslené informace zprostředkované často médii. Novou
evangelizaci potřebují hlavně křesťané, kteří, ovlivněni sekularizovaným prostředím nebo
špatnými zkušenostmi, přestali vnímat křesťanství a církev jako důležité faktory pro svůj
život. Pastorace je nedílnou součástí evangelizace, na kterou navazuje tím, že se snaží víru
a vztah s Bohem prohlubovat a utvrzovat a věřící dále vzdělávat 161.
Nová evangelizace obsahuje silnou christologickou a pneumatologickou dimenzi. Středem
a cílem evangelizace je oslava osoby Ježíše Krista jako Boha Spasitele a současně jako
blízkého člověka, a to v Duchu svatém. Konkrétní vymezení nové evangelizace ale
neexistuje. Všeobecně jde o zaměření se na nové, moderní metody šíření evangelia.
Obsah evangelia se sice nemění, ale akcent je položen více na prožitek osobního setkání s
Ježíšem, než na pasivní konstatování existence Boha, který je vzdálený a cizí. Nová
evangelizace je v tomto odpovědí na určité znamení doby ‐ na touhu po prožitku, více než
touhu po rozumovém poznání.
4.2.2

Probuzení evangelizačního úsilí

"Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom
neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není‐li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou
zvěstovat, nejsou‐li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují
dobré věci!‘ Ale ne všichni přijali evangelium." (Řím 10,14–16). Pokud budou křesťané
vedeni k tomu, aby si svou víru nenechávali pro sebe, ale šířili ji dál, poroste tím i jejich
vlastní víra. Zvěstování evangelia druhým obrozuje i celou církev, která se takto utvrzuje
ve svém poslání. Jan Pavel II napsal: "Živit se Božím slovem, abychom byli `služebníky
Slova´ v nasazení pro evangelizaci: to je bezesporu přednostní úkol pro církev začátku
tisíciletí". Dále Svatý otec píše, že je třeba znovu v nitru nechat probudit nadšení, které
měli apoštolové o Letnicích 162.
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Srov. čl. 3.2.
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Srov. Všeobecné direktorium pro katechizaci, čl. 51

162

JAN PAVEL II: Apoštolský list na závěr Jubilejního roku 2000 Novo millennio ineunte, Praha: Sekretariát
České biskupské konference, 2001, čl. 40.
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4.2.3

Církev

Uvnitř církve se stále setkáváme s uzavřeností vůči světu a orientací na vlastní problémy,
což vede k opožděným nebo vůbec žádným reakcím na společenské otázky. Katolická
církev se podle mého názoru málo vyslovuje k aktuálním problémům, jako je například
krize rodiny, sociální spravedlnost, bioetika nebo ochrana života. Samotní věřící jsou
odkazováni spíše na církevní dokumenty, které ovšem minimum z nich čte. Vnitřní
problémy církve a navrch nepříliš lichotivé hodnocení církve médii způsobují, že stále
méně lidí, především mladých, se s církví chce a dokáže identifikovat. Zvláště mladé lidi
stále méně oslovuje tradiční religiozita a přitahováni především méně ortodoxními
hnutími. 163
Evangelizace má nejen člověka přivést k přijetí Ježíše Krista jako Spasitele, ale také
k přijetí církve jako Ježíšovy nevěsty. V tomto ohledu má církev jako instituce, ale také
jednotliví křesťané a společenství velké rezervy. Je nutná péče o nové křesťany, jejich
začlenění do společenství církve a přivedení ke svátostnému životu.
Inspirací a učitelem je Ježíš Kristus, který oslovuje lidi, zajímá se o ně, uzdravuje je,
pomáhá jim, odpovídá na otázky a zve k následování.
4.2.1

Společenství

Slovo koinonia má původ v řeckém κοινωνία, které znamená společenství, ale také sdílení.
Primárně je křesťanské společenství místem sdílení víry. V Novém Zákoně je termín
koinonia používán pro vyjádření vztahu Ježíše k Církvi, vztahů křesťanů mezi sebou 164, a
také pro Eucharistii 165.
Společenstvím, rozumíme jak skupinu lidí, tak i vztahy mezi nimi. Křesťanské společenství,
které má být obrazem Boží Trojice, je tedy společenstvím osob a společenstvím lásky mezi
nimi pramenící v Bohu 166. Představuje určité zázemí a bezpečí, kam je možné vcházet,
načerpat a opět vyjít posílen 167.

163

Srov. NEŠPOR Zdeněk: Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie
náboženství, Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004, 11–35.
164
Srov. Lk 5,10.
165

Srov. Sk 2,42–47.

166

Srov. Novo millenio ineunte, čl. 42.

167

Srov. JAN PAVEL II: Posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles
laici, Praha: Zvon, 1996, závěr.
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Společenství je tedy také prostorem pro sdílení darů, vzájemné obohacování a spolupráci;
učí žít s druhými a pro druhé 168, a to nejen v rámci církve, ale i mimo ni. Je také prostorem
dialogu a tolerance, prostorem, kde se může projevit jednota v různosti.
Nejčastěji se hledající lidé setkají, kromě společenství reprezentovaného církví jako
institucí, se společenstvími na úrovni farnosti nebo rodiny. Vznik společenství je často
motivován společnými zájmy, což může být výhodou pro evangelizační projekty takových
společenství. Pokud jsou to společenství otevřená, mohou sdílet tyto společné zájmy
(sport, kulturu aj.) se zájemci z řad nevěřících. Evangelizace pak probíhá přirozeně
svědectvím života.
4.2.2

Přizpůsobené hlásání

II. vatikánský koncil reagoval na situaci, kdy evangelium přestalo být pro mnohé lidi
srozumitelné, protože církev lpěla na tradičních formách jeho předávání, které nestačily
reagovat na rychlé změny ve společnosti. Je třeba poznat potřeby dnešního člověka a
umět nabídnout řešení vycházející z evangelia. Křesťanství stojí před nelehkým úkolem
stát se alternativou mnohým líbivým duchovním směrům, ale také materialismu a
relativismu, který odmítá absolutní pravdy 169. Jak se píše v dokumentu České biskupské
konference, je třeba vytvořit křesťanský životní styl přiměřený 21. století. Tento životní
styl musí být komplexní a zahrnovat všechny oblasti lidského života, včetně nabídky na
využití volného času 170.
Změnit formu evangelia ovšem nesmí znamenat změnit jeho obsah. Evangelium je
radostnou zvěstí, ale není možné vynechat požadavky, které s sebou jeho přijetí nese 171.
Křesťanství není možné klást jako alternativu jiným náboženstvím; jeho středem vždy
musí být Ježíš Kristus a Jeho výkupná oběť, bez které by člověk nemohl dosáhnout
společenství s Bohem 172.

168

Srov. Pastorace v postmoderní společnosti, 18.

169

Srov.
Plenární
sněm
Katolické
církve
ČR:
Misijní
http://snem.cirkev.cz/download/Misijn%20posln%20crkve.doc (1.11.2008).

170

Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, čl. 257.

171

Srov. Novo millenio ineunte, čl. 40.

172

Srov. Evangelii Nuntiandi, čl. 27.
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poslání

církve,

4.2.3

Svědectví životem

Každá společnost má své hodnoty a zvláště si cenní těch, kteří jsou nositeli těchto
hodnost, respektive tyto hodnoty uskutečňují. Ti jsou hýčkáni jako vzory pro současnou
generaci i generace příští, jsou společností oceňováni a dáváni za příklad.
Česká společnost se nachází v období devalvace tradičních hodnot. Současné vzory, resp.
spíše idoly, určují především masmédia. A trendem jsou lidé úspěšní, zámožní, mladí,
krásní a silní. Jejich morální kredit není předmětem zájmu. Často jsou naopak glorifikováni
lidé s excentrickým až excesivních chováním, které je mylně vydáváno za projevy svobody
a nesvázanosti (filmové či sportovní hvězdy, fenomén „celebrit“).
Křesťanství naproti tomu je nositelem morálních hodnot vycházejících z Písma svatého a
také úcty k těm, kteří tyto hodnoty svým životem reprezentovali a reprezentují. Největším
vzorem je Bohočlověk Ježíš Kristus – dokonalý člověk, jehož život má být vzorem pro
každého křesťana 173. Na první pohled by se mohlo zdát, že česká společnost není
křesťanskými vzory příliš oslovena. Pokud ale křesťanské hodnoty vyznává a žije konkrétní
člověk, se kterým se setkávají, mohou být jeho způsobem života osloveni.
Křesťané mohou účinně svědčit o Kristu, pouze budou‐li žít pravdivě a autenticky. Vydávat
svědectví Kristu neznamená nějakou konkrétní činnost, ale nechat skrze sebe působit
Krista 174, to předpokládá růst ve vztahu s ním a nechat se jím proměňovat. Bůh potom
může oslovovat lidi skrze jakoukoliv činnost, kterou křesťan vykonává.
4.2.4

Úloha laiků

Přestože II. vatikánský koncil jasně deklaroval nezastupitelnou úlohu laiků jak v úkolu
evangelizace, tak v budování církve, praxe poněkud zaostávala za vizemi. V České
republice to bylo dáno komunistickým režimem, který postihoval jakékoliv aktivity
křesťanů. Přesto potajmu vznikala společenství, na kterých se podíleli nemalým dílem
právě laici, což byl dobrý odrazový můstek po revoluci, kdy se jim tato možnost otevřela
již oficiálně.
Pastoraci bylo v době komunistického režimu možno vykonávat také jen velmi omezeně,
veškerá duchovenská činnost byla podřízena státnímu souhlasu, a tak se jednalo

173

Srov. 1 Kor 9,22.

174

Srov. KAPLÁNEK Michal: Pastorace mládeže. Studijní text pro pracovníky s mládeží, Praha‐Kobylisy:
Salesiánská provincie Praha ve spolupráci se Sal. střediskem mládeže, 1999, 47.
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především o pastoraci svátostnou. 175 Tento trend přetrvával i po revoluci a širší činnost
laiků je otázkou až posledního desetiletí, a to především ve městech. I přes jasně
formulované dokumenty věnované apoštolátu laiků 176, stále probíhá diskuse, do jaké míry
mají být zapojeni do činností, které jsou doposud vyhrazeny pouze kněžím a jáhnům.
Pokud jde o spolupráci laiků s hierarchií, je třeba uplatňovat princip subsidiarity, kdy
každý, ať osoba zasvěcená nebo laik, má jednat samostatně a pomoc požadovat až ve
chvíli, kdy na daný úkol nestačí. Tento princip by měl být známý především kněžím, kteří
by měli laiky v jejich samostatnosti podporovat 177. Bylo by také žádoucí, aby měli křesťané
– laici větší rozhodovací pravomoci v církevních orgánech. Pozitivní je jistě existence
pastoračních a ekonomických rad fungujících při farnostech.
4.2.5

Služba jako prostředek evangelizace

V době, kdy je společnost zahlcena prázdnými slovy, stává se dobrý skutek účinným
prostředkem evangelizace 178. Diakonie, nezištná služba potřebným, je jedním z pilířů
církve a křesťanů. Ježíšův život je v tomto ohledu nesmírnou inspirací. Křesťané mohou
svojí láskou ukazovat na bezbřehou a milosrdnou lásku Boží. Benedikt XVI. v encyklice
Deus Caritas est řekl: „Když hledím Kristovýma očima, mohu dát druhému mnohem víc
než to, co je navenek nezbytné; mohu ho obdařit pohledem lásky, který tolik
potřebuje.“ 179
Pomalu dochází k prorůstání křesťanských církví do společnosti především díky
organizacím, které se věnují sociální a zdravotní péči, duchovní činnosti v armádě nebo ve
věznicích nebo vzdělávání. Tyto instituce jsou společností uznávány, je ovšem otázkou,
zda péče o ty nejpotřebnější vzbudí ve většinové společnosti zájem o křesťanství jako
takové.

175
176

Srov. Pastorace v postmoderní společnosti, 10.
Srov. Christifideles laici.

177

Srov. Sekretariát České biskupské konference: Pokoj a dobro. List k sociálním otázkám v České republice
k veřejné diskusi, Praha 2000, 36.

178

Srov. Deus Caritas est, čl. 30.

179

Deus Caritas est čl. 18).
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4.2.6

Vzdělanost a duchovní růst

Současný stav vzdělanosti katolíků není nijak povzbudivý 180. Mnoho katolíků má základní
neznalosti v nauce, nezajímají se o církevní dokumenty, které se vyjadřují k aktuálním
problémům v církvi i ve světě. To má pak za následek, že nejsou schopni předávat svoji
víru, odpovídat hledajícím na jejich otázky. Ba dokonce může nedostatek vzdělání vést
k pochybnostem až odpadnutí od víry.
Proto se v posledních letech klade větší důraz na vzdělanost laiků ve věcech víry, což se
příznivě odráží i v jejich schopnostech zastávat pastorační úkoly. Důležité ale není pouze
zapojení co největšího počtu věřících, ale co nejlepší využití obdarování, která jednotliví
lidé mají, aby tak mohli sloužit růstu konkrétní komunity. 181 Formovat je třeba nejen laiky,
ale samozřejmě i kněze. Tato formace by měla zasahovat osobní život z víry a také
uschopňovat k šíření víry aktivně ve společnosti 182.
Důležitou roli ve vzdělávání hraje katecheze, a to nejen u dětí, ale i u dospělých.
Katechizace by měla být celoživotním procesem, protože se stále mění aktuální znamení
doby. I prostředky katecheze je v tomto smyslu třeba přizpůsobit. Katecheze může
zprostředkovat věřícím novou, hlubší zkušenost s Bohem, uvést je do intenzivnějšího
vztahu s Ježíšem a otevřít působení Svatého Ducha 183.
4.2.7

Hromadné sdělovací prostředky

Sdělovací prostředky v posledních desetiletích přebraly do značné míry i funkci vzdělávací
a výchovnou. Mají rozhodující vliv na utváření veřejného mínění a formování názorů
většiny obyvatel. Bohužel míra zneužitelnosti masové komunikace je značná. Pro témata
s duchovní, etickou a náboženskou tématikou v nich není mnoho prostoru, a pokud, je to
často ve zkomercionalizované či bulvární podobě 184. Na diváka, posluchače nebo čtenáře

180 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, čl. 248.
181
Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, čl. 152.
182
Po revoluci v roce 1989 začaly vznikat církevní školy na všech úrovních vzdělávání. Na vysokých školách je
pro každého člověka přístupné studium katolické i protestantské teologie nebo religionistiky. Vznikají u nás
nová řeholní společenství a kongregace, mnohé se otevírají i nečlenům s možnostmi poznat jejich
spiritualitu a duchovně se formovat, dále církevní hnutí a laická společenství žijící různé spirituality.
183

Srov. Kongregace pro klérus (vydal Sekretariát České biskupské konference):: Všeobecné direktorium pro
katechizaci, Praha 1998, čl. 24.
184

Pokud jde konkrétně o katolickou církev, média přispívají spíše k jejímu negativnímu obrazu v očích
veřejnosti, protože se vyjadřují téměř výhradně ke kontroverzním nebo negativním skutečnostem (např.
církevní majetek, spor o katedrálu, sexuální excesy).
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jsou proto kladeny stále větší nároky při orientaci na mediálním trhu. Je třeba, aby byl
schopen volit morálně nezávadné, pravdivé informace, které by podporovaly jeho růst 185.
Na druhou stranu díky hromadným sdělovacím prostředkům má mnoho lidí téměř
neomezený přístup k informacím. Pokud jde o křesťanské využití médií, je například
možné studovat Písmo svaté na internetu nebo diskutovat a srovnávat prožívání víry
s lidmi na druhém konci světa, a to v reálném čase. V rádiích a v televizi má člověk
možnost slyšet i vidět průběh mše svaté, kázání, modlitby a dokonce se do takových
modliteb zapojit. Na křesťany jsou v souvislosti s hromadnými sdělovacími prostředky
kladeny dva úkoly. Za prvé by měli být schopni moudře s informacemi nabízenými
sdělovacími prostředky nakládat. Za druhé by měli být křesťané schopni hromadné
sdělovací prostředky využít jako prostředek sdílení víry a evangelizace 186.
(a)

Internet

Sféra komunikace se stále více přesouvá do virtuální roviny. Internetová komunikace se
stala, zvláště pro mládež, téměř nezbytností. Internetem jako fenoménem posledního
desetiletí se zabývá i několik církevních dokumentů 187. Církev si uvědomuje, že je třeba
tyto fenomény pochopit a naučit se je používat. Kromě toho, že je internet rozsáhlou
databází informací a pramenů, je dobře využitelný jak pro evangelizační působení, tak pro
vnitřní církevní komunikaci 188. Internet má svá specifika, mezi která patří možnost
interaktivní komunikace. Umožňuje tedy informace nejen předávat, ale také o nich
diskutovat a získat zpětnou vazbu.
Internet dále nabízí možnost vytvářet a propagovat různé evangelizační nebo pastorační
programy. Jako velmi užitečná se jeví mezinárodní spolupráce na poli evangelizace, kterou
internet značně usnadňuje. Díky této spolupráci je možné využívat zkušeností
zahraničních církevních komunit s evangelizací či pastorací. Díky internetu vznikají
virtuální křesťanská společenství, která si mohou navzájem pomáhat a spolupracovat, a to
i přes velkou vzdálenost 189. Virtuální svět internetu však nemůže nahradit osobní vztahy a

185

Srov. Pokoj a dobro, 54.

186

Srov. Papežská rada pro sdělovací prostředky: Církev a internet, Praha: Dokumenty České biskupské
konference, 2002, čl. 3,4.
187

Srov. Papežská rada pro sdělovací prostředky: Etika na internetu, Praha: Dokumenty České biskupské
konference, 2002.
188

Srov. Církev a internet, čl. 6.

189

Srov. Církev a internet, čl. 7.
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nemůže zprostředkovat svátosti. Je proto vhodné, aby byl pouze výpomocí tam, kde není
možné osobní setkání.
4.2.8

Ekumenismus

Ekumenická spolupráce křesťanských církví v České republice po roce 1989 není bez
problémů, neboť věroučné rozdíly stále přetrvávají. Problém vidím hlavně v rozdílném
chápání naplňování cíle ekumenismu. Pro katolickou církev představuje sjednocení vstup
všech křesťanů do katolické církve 190, což je kamenem úrazu pro odloučené bratry.
Velký posun v přístupu církve po II. vatikánském koncilu je znát v uvědomování si
vlastních nedostatků a potřebě pokání a obrácení. Možná i díky pokornějšímu přístupu se
zdárně rozvíjí sbližování křesťanů různých církví na všech úrovních hlavně díky společným
modlitebním setkáním a společné angažovanosti v oblasti sociální a v oblasti ochrany
lidských práv.
Společná je všem křesťanům také preevangelizace, tedy vzbuzení zájmu o náboženské
otázky a vnášení křesťanských hodnot do společnosti. Díky shodě v podstatných prvcích
věrouky pak mohou křesťané různých církví spolupracovat i při samotné evangelizaci.

190

Srov. Ut unum sint, čl. 9.
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5.

EMPIRICKÝ VÝZKUM

5.1

Záměr

Záměrem výzkumu je popsat fungování dvou evangelizačních programů a pomocí
dotazování zjistit, zda jsou tyto programy účinným evangelizačním nástrojem. Vycházím
přitom z doporučení koncilních a pokoncilních dokumentů ke způsobům evangelizace a z
potřeb vycházejících ze situace v České republice jak v církvi, tak ve společnosti.
Pozornost jsem zaměřila na to, zda je o podobné programy zájem a s jakými očekáváními
se jich lidé účastní. Zajímá mě, zda jsou programy schopny zprostředkovat srozumitelně
evangelium tak, aby bylo přijato a dále šířeno. Oba programy jsou organizovány "laiky" ve
smyslu neprofesionálů a tým je zčásti tvořen těmi, kdo programem prošili. Záměrem
výzkumu je proto zjistit, nakolik tato cirkulace funguje a zda vede k osobnostnímu růstu a
prohlubování víry zúčastněných. Dále mě také zajímá úloha laiků v obou programech,
protože, jak vyplývá z výše napsaného, potřeba jejich angažovanosti v šíření evangelia
narůstá.
5.2

Důvody k výběru níže popisovaných programů

V České republice probíhá velké množství evangelizačních i pastoračních programů.
Mnoho z nich je dílem hnutí vzniklých po II. vatikánském koncilu jako odpověď na jeho
výzvy. Vybrala jsem dva programy, ve kterých se odráží koncilní a pokoncilní pohled na
evangelizaci. S oběma programy mám osobní, několikaletou zkušenost.
Evangelizace vycházející z koncilních a pokoncilních dokumentů vychází z dvojího pojetí
církve. Církve, která sama potřebuje být evangelizována a utvrzována ve víře, a církve,
která přináší evangelium světu. Proto, abych pokryla evangelizaci vnitřní i vnější, zvolila
jsem program Together Encounter Christ 191 (dále jen "TEC") a program kurzy Alfa. Každý
z programů se zaměřuje na jinou fázi evangelizace. Kurzy Alfa jsou programem
evangelizačním, který je možné použít jak v prostředí zcela nekřesťanském, tak
v prostředí, které potřebuje reevangelizaci. TEC je programem zaměřeným převážně na
prohloubení víry a její nové uchopení, je tedy převážně pastorační. Oba programy vznikly
po II. vatikánském koncilu a v České republice fungují již několik let.

191

Překlad je Společně se setkat s Kristem. Původní název programu byl Teens Encounter Christ, tedy Mladí
se setkávají s Kristen. Program se ale později začal organizovat i pro dospělé lidi, proto je v názvu
"Together", což zahrnuje všechny bez ohledu na věk.
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Oba programy mají společné, že jsou připravovány týmem rozděleným na dvě části 192.
První část týmu je tzv. v první linii a podílí se přímo na předávání evangelia, druhá část
tvoří jakési zázemí a je zaměřená spíše na službu.
V následujících kapitolách popíšu oba dva programy a zvlášť se zaměřím na evangelizační
prvky, které zdůrazňoval II. vatikánský koncil a další pokoncilní dokumenty.

5.3

Kurzy ALFA
5.3.1

Vznik a vývoj programu 193

Zakladatelem kurzů Alfa se v roce 1977 stal Charles Marnham, anglikánský duchovní
v Holy Trinity Bromton v Londýně. Hledal způsob, jak vyučovat základy křesťanské víry pro
nové křesťany. Jeho záměrem bylo, aby tato výuka probíhala v neformálním prostředí, ve
kterém by se lidé cítili dobře. Promluvy Charlese Marnhama se zabývaly tématy jako např.
"Kdo je to Ježíš?", "Proč a jak se modlit?" a "Jak nás Bůh vede?". V roce 1990 převzal
vedení kurzů Alfa Nicky Gumbel, který se na základě aktuální potřeby rozhodl změnit
koncepci kurzů a učinit z nich kurz evangelizační namísto pastoračního.
Kurzy Alfa fungují více jak 26 let, ale teprve v roce 1993 se začaly ukazovat nečekané
možnosti využití kurzu jako účinného nástroje ke sdílení evangelia. Kurzy Alfa vytvořené
Nicky Gumblem shledalo mnoho církví jako vhodný prostředek, jak odpovídat na otázky
ohledně základů křesťanské víry v neformálním prostředí a neformálním způsobem.
V tomto ohledu odpovídají na požadavek II. vatikánského koncilu změnit formu zvěstování
evangelia.
Za účelem koordinace a rozvoje kurzů Alfa ve Velké Británii i na celém světě byla založena
nezisková organizace Alpha International 194, která zaštiťuje celý program, odpovídá za
jeho obsah a komunikuje s pořadateli místních kurzů. Podle údajů z roku 2007 bylo
pořádáno přes 33500 kurzů ve 163 zemích světa. Kurzy našly své místo ve všech
majoritních denominacích. V roce 2007 fungovalo 38 Národních kanceláří kurzů Alfa a
téměř 2000 poradců připravených pomoci církvím s pořádáním Alfa kurzů. 195 Kurzy Alfa

192

Toto platí beze zbytku o TECu, u kurzů Alfa záleží na prostředí a okolnostech, za kterých je kurz
organizován. Je možné, aby obě části programu zastali ti samí lidé.

193

http://www.kurzyalfa.cz/?akce=pocatkyalfy (2.10.2008).

194

http://www.kurzyalfa.cz/?akce=alfainternational ((2.10.2008)).

195

http://uk.alpha.org ((2.10.2008)).
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jsou tedy příkladem fungující ekumenické spolupráce a předávání zkušeností
v evangelizačním úsilí.
(a)

Kurzy Alfa v České republice

Koordinaci kurzů Alfa v České republice zajišťuje Česká kancelář kurzů Alfa. Činnost České
kanceláře kurzů Alfa je v ČR koordinována Českou evangelikální aliancí 196, prostřednictvím
Křesťanské misijní společnosti 197.
Česká národní kancelář má svou Radu 198, která má za úkol naplňovat vize kurzů Alfa,
kterými jsou evangelizace národa a proměna společnosti. Ve spolupráci s organizací Alpha
International určuje náplň práce České kanceláře kurzů Alfa a podílí se na její realizaci.
Aktivity Kanceláře jsou hrazeny z dobrovolných darů křesťanů z České republiky i ze
zahraničí.
Základní údaje o kurzech Alfa 199

(b)

Kurzy Alfa představují čtrnáctitýdenní (12 večerů + víkend) praktický úvod do křesťanské
víry, jak napovídá i název programu. Je určen zejména pro lidi, kteří se chtějí seznámit
s křesťanstvím, ale je možné je využít i jako prostředek pro zapojení lidí, kteří se
pravidelně neúčastní na životě církve atd. jako tzv. „prekatechumenát“.
Jednotlivá témata obsahují základní témata křesťanské nauky:
-

Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)

-

Kdo je to Ježíš?

-

Proč Ježíš zemřel?

-

Jak získat víru/Jak si mohu být jist svou vírou?

-

Proč a jak se modlit?

-

Proč a jak číst Bibli?

196

ČEA je občanským sdružením jednotlivých evangelikálních křesťanů, místních sborů, denominací,
organizací a hnutí. Připravuje, iniciuje, koordinuje a zajišťuje pořádání modlitebních, evangelizačních,
misijních, vzdělávacích a dobročinných akcí jako konferencí, seminářů a veřejných pochodů. (viz
http:/www.ea.cz)

197

Křesťanská misijní společnost je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých
křesťanských aktivit v České republice. Pod jménem Křesťanská misijní společnost je registrována od roku
1990. KMS spojuje křesťany z mnoha církví, včetně nedenominačních společenství. V současné době ji tvoří
kolem 50 sborů evangelikálního směru z několika církví a několik křesťanských organizací (viz
http:/www.kmspraha.cz)

198

viz. http://www.kurzyalfa.cz/elements/statut.doc (5.10.2008).

199

http://www.kurzyalfa.cz/?akce=zakladniudaje (5.10.2008).
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(c)

-

Jak nás Bůh vede?

-

Alfa víkend/den

-

Kdo je to svatý Duch?

-

Co svatý Duch dělá?

-

Jak mohu být naplněn svatým Duchem?

-

Jak odolat Zlému?

-

Proč a jak mluvit s druhými o víře?

-

Uzdravuje Bůh i dnes?

-

A co církev?

-

Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
Kurzy Alfa – nová forma hlásání

Kurzy Alfa jsou v současné době oblíbené mimo jiné proto, že obsah křesťanství se snaží
předkládat neformálním a nenátlakovým způsobem. Obrácení do společenství lidí má
předcházet obrácení ke Kristu. Tato strategie je známá jako tzv. „nekonfrontační
evangelium“, kdy lidem není předkládáno, čemu věřit, spíše mohou víru poznávat ze
života křesťanů, kteří pro ně kurz připravují, tedy skrze svědectví života.
Kurzy Alfa jsou flexibilní, pokud jde o místo jejich konání, které je samozřejmě závislé na
počtu účastníků. Jelikož jedním z cílů je, aby setkání probíhalo neformálně, je možné kurzy
pořádat i v domácím prostředí, které podporuje myšlenku kurzů, aby účastník byl vnímán
jako host a pořadatelé jako hostitelé.
Kurzy Alfa jsou pro účastníky zdarma, aby se nedostatek financí nestal překážkou v účasti,
v čemž se ukazuje i charitativní a sociální učení církve. Účastníci ale mají možnost
dobrovolného příspěvku.
(d)

Ekumenická spolupráce

Kurzy Alfa jsou unikátní v tom, že se na jejich obsahu sjednotily všechny hlavní křesťanské
církve 200. Jak protestanté, tak katolíci používají materiály se stejným obsahem a formou.
Malé úpravy se provádějí jen v případě, že to vyžadují kulturní rozdíly. Tato shoda se
podařila díky tomu, že kurzy Alfa jsou zaměřeny na podstatu a základy křesťanství. Jediné
200

Kurzy Alfa v České republice pořádají: Apoštolská církev, Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev
adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Evangelická církev metodistická,
Jednota bratrská, Křesťanské společenství, Římskokatolická církev, Slovo života a řada nedenominačních
sborů.
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téma, které se obsahově liší v závislosti na tom, která církev kurzy Alfa pořádá, je téma „A
co církev“. Ale i zde, pokud organizátoři kurzu používají oficiální materiály, se Nicky
Gumbel vyhýbá kontroverzním otázkám a pojímá toto téma velmi obecně s prostorem
pro účastníky, aby si udělali vlastní názor 201.
Pražská národní kancelář usiluje o vzájemnou výměnu zkušeností, společnou modlitbu,
společné plánování, postup a vize. Díky této spolupráci bylo možné vytvořit
celorepublikovou síť desítek Kurzů Alfa, dále zviditelnění této naddenominační sítě široké
veřejnosti a souběžné propojování Alfy se všemi dalšími církevními aktivitami a
službami 202.
(e)

Propagace

Při propagaci Kurzů Alfa jsou využívány hromadné sdělovací prostředky. Kurzy Alfa mají
vlastní internetové stránky a jednotlivé kurzy jsou inzerovány v různých tiskovinách či
pomocí plakátů v závislosti na tom, kdo kurz pořádá a pro jakou formu propagace se
rozhodne. Především je ale doporučováno osobní pozvání a osobní rovina.
5.3.2

Cíle programu

Cílem kurzů Alfa je zaměřit se na předávání evangelia lidem, kteří nemají přímé vazby na
křesťanské prostředí a nevědí, jak se mu přiblížit. Současně se kurzy snaží o začleňování
účastníků skrze vzniklé osobní vazby do církevního prostředí. Tomuto záměru byl
přizpůsoben průběh setkání, který bude popsán níže. Důraz je kladen na budování
osobních vztahů a dále na svobodě. Je na svobodném rozhodnutí každého účastníka, zda
přijde, či nikoliv. Křesťanské pravdy jsou předávány v přátelském, diskusi otevřeném
prostředí, kde každý názor je relevantní. Můžeme zde vidět, že kurzy Alfa reflektují
nezájem o křesťanství ve společnosti a volí formu, která nabízí to, co v současné
anonymní a uspěchané společnosti často chybí – osobní, nezištný přístup a budování
přátelských vztahů. Zakladatel Nicky Gumbel k tomu řekl: “Všechno je založeno na
přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na
tom, že přátelé přivádějí své přátele.” 203

201

Viz Kurz Alfa na DVD, Praha: Nakladatelství KMS s.r.o.
(http://www.kurzyalfa.cz/?akce=publikace#alfadvd) (20.4.2009).

202

Srov. JANDA T[...], oběžník, Regionální kancelář pro kurzy Alfa v Praze, 15. září, 2002 a Janda T[...],
oběžník, Regionální kancelář pro kurzy Alfa v Praze, 31. října, 2002.

203

viz http://www.kurzyalfa.cz/?akce=pocatkyalfy (10.10.2008).
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5.3.3

Cílová skupina

Kurzy Alfa jsou určeny především těm:
-

kdo chtějí prozkoumat křesťanství,

-

kdo chtějí poznat nové křesťany,

-

kdo hledají společenství,

-

kdo si chtějí zopakovat základy víry.

Cílová skupina pro kurzy Alfa není omezena ani věkem, ani stupněm víry, ani jinými
kritérii. Přihlásit se a přijít může kdokoliv, kdo má zájem dozvědět se o základech
křesťanství nebo se více zapojit do nějakého společenství či farnosti. V tomto ohledu
mohou mít i pastorační efekt, je‐li kurz pořádán například pro farníky nepříliš zapojené do
farního života. Primárně jsou ale kurzy Alfa určeny nekřesťanům a jim by se měla
přizpůsobit „laťka“.
Je také možné uspořádat kurz cíleně pro určitou skupinu 204. Kromě klasických kurzů Alfa
podporuje Alpha International následující kurzy a programy 205:
-

Alfa pro studenty

-

Alfa pro mládež

-

Alfa na pracovišti

-

Alfa v armádě

-

Alfa ve vězení

-

Alfa pro seniory

-

Katolická alfa 206.

Z výše uvedených alternativ se v České republice začínají ujímat kurzy Alfa pro mládež.
Kromě toho proběhly či probíhají také kurzy Alfa pro bezdomovce nebo kurzy pro
maminky s dětmi.
5.3.4

Katolická Alfa

Katolická odnož kurzů Alfa má své vlastní poradce i materiály doplňující stěžejní materiály
vydané Nicky Gumbelem. Především se jedná o materiály rozvíjející nauku o církvi a o
svátostech. Slabinou kurzů Alfa v prostředí katolické církve je právě absence těchto témat

204

Kurzy Alfa reflektují na potřebu kategoriální pastorace, viz Pastorace v postmoderní společnosti, 39.

205

Srov. http://uk.alpha.org (10.10.2008)

206

viz 5.3.4 níže.
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v materiálech kurzu. Katolické kurzy Alfa se pořádají, dle údajů z roku 2007, v 58 zemích
světa, tedy zhruba ve třetině zemí, kde se kurzy Alfa konají. Kurzy Alfa mají oficiální
podporu např. kardinála Waltera Kaspera, předsedy Papežské rady pro jednotu
křesťanů. 207
Kurzy Alfa v katolické církvi jsou nejúčinnější, jsou li součástí navazujícího procesu
vzdělávání. Mohou například předcházet katechumenátu.
(a)

Úloha kněze

Kurzy Alfa jsou ve většině případů pořádány laiky, a to nejčastěji farním společenstvím
nebo rodinou za podpory farnosti. Katolické kurzy Alfa jsou však efektivnější, jsou‐li
podporovány přítomností kněze. Kněz má dva úkoly. Za prvé je duchovní autoritou a
duchovně dohlíží na organizační tým. Za druhé je kompetentní osobou pro přivítání a
přijetí nově příchozích lidí do farnosti. Kněz může na kurzech působit také jako řečník.
5.3.5

Struktura programu

(a)

Příprava kurzu

K přípravě kurzu je určena Příručka administrátora kurzu, ze které převážně zde budu
vycházet 208. S organizováním prvního kurzu Alfa se doporučuje začít v závislosti na
plánovaném počtu účastníků 6 – 9 měsíců před jeho začátkem, je tedy poměrně náročný
na přípravu. U druhého a dalších kurzů pořádaných již proškoleným týmem pak 3 – 6
měsíců před začátkem. Je třeba brát v úvahu, pro jaký počet účastníků je kurz určen. Jsou
registrovány kurzy, kterých se účastní od 3 do 600 účastníků. S tím také souvisí místo
konání. Pokud má být kurz komorní a pořádaný např. v domácnosti pořadatele, není třeba
tak dlouhá doba na přípravu.
První běh kurzů lze uspořádat pouze pro tým nebo pro místní farnost, aby organizátoři a
tým získali zkušenosti a mohli na základě vlastní zkušenosti s kurzem zvát své nevěřící
známé či přátele. Tato vize podporuje jak kontinuální pastoraci a vzdělávání křesťanů, tak
vede ke službě druhým lidem.
(i)

Přípravná setkání týmu

207

KASPER Walter: Greetings for the Alpha Conference in Stuttgart 20‐21 May,
http://m.resurrection.co.za/documents/ckg.doc?PHPSESSID=8d3a5ca25709b8631944e44a21934e4b
(10.10.2008)

208

srov. Alfa – Příručka administrátora kurzu, Praha: Nakladatelství KMS, s.r.o., 2002.
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Je vhodné, aby tým absolvoval setkání s regionálním poradcem, který by týmu zajistil
školení. Zahájení kurzu předchází dvě přípravná setkání. Tématem prvního je vedení
skupinek, tématem druhého pastorační péče. Doporučuje se uspořádat také přípravné
setkání před víkendovým programem na téma Duch svatý.
(ii)

Modlitební setkání týmu

Modlitební setkání by se mělo konat každý týden před zahájením programu a měl by se
ho účastnit celý tým, pokud je to možné. Cílem setkání je modlitba za program a ujasnění
si konkrétních úkolů. Doporučuje se uspořádat také reflexi po skončení každého setkání.
(b)

Tým

K organizování kurzu je třeba dvou týmů – tzv. „technického týmu“, který se stará o
přípravu setkání a praktické práce během setkání, a tým, který se přímo účastní a
organizuje samotné setkání. V některých případech se mohou tyto dva týmy prolínat,
eventuelně zcela splývat, pokud se např. jedná o kurz pro malý počet účastníků.
Požadavky na tým
Administrátorem kurzu by měl být organizačně schopný a ve víře zralý člověk.
Moderátorem kurzu by měl být člověk schopný konferovat. Od moderátora se očekává, že
bude účastníky provádět celým setkáním informovat o konkrétním programu, ale také
bavit. Do úlohy moderátora také může spadat moderování modlitby, a proto by to měl
být člověk zralý ve víře a měl by mít zkušenost se skupinovou modlitbou.
Vedoucí skupinky by měl být člověk zralý ve víře, aby byl schopen odpovídat na případné
otázky účastníků. Úlohou vedoucího je efektivně a citlivě moderovat diskusi. Vedoucí
mohou být vybíráni na doporučení dosavadních vedoucích, kteří měli nové kandidáty ve
svých skupinkách.
Na pomocníky ve skupinkách nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. Dokonce to nemusí
být ani křesťané, stačí, absolvovali‐li kurz a jsou‐li sympatizanty křesťanství. Často se
pomocníky stanou absolventi kurzů Alfa, kteří se chtějí podílet dále na tomto programu.
Mají tak možnost si kurz zopakovat a současně se i podílet na službě druhým.
Na technický tým nejsou kladeny žádné zvláštní nároky.

55

5.3.6

Průběh setkání

(a)

Zahájení

Přivítání a zahájení programu má na starosti vedoucí kurzu nebo moderátor pověřený
moderováním celého programu. Dále má moderátor za úkol dle možností navodit
příjemnou atmosféru.
(b)

Večeře

Večeře (v případě kurzů pořádaných ve večerních hodinách, kterých je většina) je
klíčovým prvkem setkání. Předpokladem je, že při jídle se mohou lidé blíže poznávat, a
mohou tak přirozeně vznikat přátelské vztahy a urychluje se stmelování celé skupiny.
Doporučuje se, aby bylo stolování připraveno precizně. Účastníci by si měli být vědomi, že
jsou vítanými a váženými hosty.
(c)

Modlitba a křesťanské písně

Po večeři následuje blok písní, případně modlitby. Tuto část programu je třeba volit citlivě
s ohledem na stav víry jednotlivých účastníků. Několik prvních setkání se doporučuje volit
písně s takovým obsahem, aby se s ním mohli ztotožnit i lidí, kteří v Boha nevěří. Pro ně to
totiž může být, aniž by si to nutně uvědomovali, první zkušenost s modlitbou skrze písně
s náboženským textem.
Moderátor může do tohoto bloku zakomponovat krátkou a jednoduchou modlitbu nebo
příběh k zamyšlení, nejlépe související s aktuálním tématem setkání. S postupem času a
v závislosti na přání účastníků je možné dát modlitbě širší prostor. Je možné vkládat mezi
písně úryvky z Písma, nebo dát prostor pro spontánní modlitbu.
(d)

Přednáška

Přednáška má formu katecheze, ale vítány jsou i osobní zkušenosti přednášejícího.
Jednotlivá témata se týkají základních otázek křesťanské víry a mají účastníky připravit na
diskusi ve skupinkách. Organizátoři mají možnost zajistit si řečníky z vlastních řad, což
podporuje růst ve schopnosti hlásat evangelium. Promluvu je třeba přizpůsobit chápání a
znalostem účastníkům. Doporučuje se vyjadřovat stěžejní myšlenky srozumitelně a
jednoduše, používat konkrétní příklady a naopak nepoužívat církevní terminologii, která je
účastníkům většinou cizí.
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Druhou možností je využít videokazety s nahranými přednáškami Nicka Gumbela s českým
simultánním překladem. V případě využití videokazet je třeba počítat s tím, že řečník je
členem Anglikánské církve a v jeho přednáškách se objevují přirovnání nebo situace, které
mohou být pro českého člověka nesrozumitelné. Pokud jde o obsah, jsou přednášky,
podle vyjádření celorepublikového poradce kurzů Alfa pro římskokatolickou církev, po
stránce katolické věrouky v pořádku 209.
(e)

Diskusní skupinky

Diskusní skupinky mají za cíl na základě přednášky vyvolat diskusi na dané téma. Vedoucí
skupinky a pomocníci mají za úkol diskusi moderovat a vytvořit prostor pro otázky. Cílem
je, aby každý účastník měl možnost vyjádřit se k tématu. Účastníci musí vědět, že žádná
otázka není nepřípustná nebo irelevantní. Cílem diskuse není poučovat účastníky, nýbrž
vyvolat otázky a diskusi především mezi nimi samotnými. Pokud jsou na to účastníci
připraveni, je možné začít s četbou Písma případně modlitbou.
Skupinky se ustálí v průběhu kurzu a zhruba od poloviny kurzu se doporučuje, aby se již
neměnili. Důvodem je snaha, aby postupem času vzniklo důvěrné prostředí, v němž
účastníci nebudou mít ostych hovořit. Jako pomocníci mohou ve skupince například
působit lidé, kteří už Alfu absolvovali. Tato role slouží k zapojení nově příchozího člověka
do společenství a současně mu pomáhá hledat své místo a dále se vzdělávat ve víře. Často
jsou pomocníci konvertité, a proto je jejich vyjadřování pro nevěřící účastníky lépe
srozumitelné, neboť nepoužívají (ještě) církevní jazyk.
(f)

Téma Duch Svatý

Zhruba v polovině kurzu je do pravidelných týdenních setkání vložen víkendový program
na téma Duch svatý. Prvním důvodem pro celovíkendový program je náročnost tématu.
To, že kurz věnuje tématu Duch svatý velkou pozornost, svědčí o tom, že si tvůrci
uvědomují jeho důležitost. Jak bylo uvedeno výše, koncilní i pokoncilní dokumenty
zdůrazňují, že bez Ducha svatého není evangelizace možná 210. Druhým důvodem je, že
víkendový výjezd může napomoci rozvinutí a prohloubení vztahů mezi účastníky.

209

Viz e‐mailová korespondence s Václavem Hronem ze dne 25.11.2008, v archivu autorky.

210

Srov. Gaudium et Spes 3,15, Evangelii Nuntiandi, čl. 75.
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(g)

Přímluvná modlitba

Součástí kurzu je i možnost pro účastníky využít službu přímluvné modlitby směřující
k vnitřnímu uzdravení a disponující k přijetí evangelia. Přímluvná modlitba je situovaná až
do druhé třetiny kurzu a nahrazuje v tomto případě diskusní skupinku. Vedou ji buď
členové týmu, pokud s přímluvnou modlitbou mají zkušenost, nebo může být pozván
externista. Osvědčené v katolickém prostředí je přítomnost kněze, který může nabídnout
jak přímluvnou modlitbu, tak duchovní rozhovor, event. svátost smíření.
(h)

Slavnostní závěrečná večeře

Poslední setkání kurzu nabízí účastníkům příležitost, jak pozvat své rodiny nebo přátele,
aby se seznámili s kurzy Alfa. Nezřídka se stává, že z pozvaných hostů se rekrutují
účastníci následujícího kurzu. Je to vhodná a nenásilná forma evangelizace. Pro toto
setkání je možné využít tématu „Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe“. Setkání je
koncipováno jako večerní slavnost.
5.3.7

Kurzy Beta

V případě zájmu účastníků, ať již uvěřili, nebo chtějí dále zkoumat křesťanství, mohou
následovat kurzy Beta. Kurz Beta je úvodem do studia Bible a jeho struktura není pevně
daná. Umožňuje účastníkům plynulý přechod do farního společenství.
5.3.8

Podpůrné materiály

Zakladatelé kurzů Alfa vydávají řadu materiálů, které jsou určeny k organizaci a
k usnadnění vedení kurzu. Většina publikací je dílem Nicka Gumbela. V českém překladu
je vydalo Nakladatelství KMS, s.r.o. Tyto materiály usnadňují evangelizační činnost, neboť
jsou jednak návodem, jak kurz pořádat, jednak jsou zdrojem mnohých informací o
křesťanství, které mohou pomoci, pokud křesťan sám není schopen odpovědět hledajícím
lidem na jejich otázky ohledně křesťanské víry. U těchto materiálů je ovšem třeba určité
opatrnosti, neboť byly vytvářeny především pro nekatolické prostředí blízké
charismatickým hnutím a předpokládají akceptaci těchto hnutí a jejich formu hlásání
evangelia.
Doporučuje se, aby na kurzech Alfa byla dostupná literatura související s probíranými
tématy. V časopisu Česká Alfa je k dispozici seznam prodejců materiálů Alfy. S těmito
prodejci je možné uzavřít dohodu o prodeji knih v místě konání kurzu.
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5.3.9

Doprovodné akce

(a)

Iniciativa Alfa

Kromě pořádání kurzů Česká národní kancelář uspořádala kampaň nazvanou Iniciativa
Alfy. Jde o propagační kampaň, do které se mohou zapojit všechna společenství, která
pořádají kurzy Alfa v oblasti, kde se propagační kampaň organizuje.
Záměr Iniciativy Alfy je:
zvyšovat povědomí široké veřejnosti o existenci kurzů Alfa,
podpořit místní společenství při zvaní nových účastníků na jejich kurz,
zlepšit úroveň kurzů tím, že se jednotlivé týmy Alfy kvalitně připraví.
(b)

"Pozvání národa na večeři"

První "Pozvání národa na večeři" proběhlo v Anglii v roce 2000. Záměrem propagační
kampaně bylo dát každému obyvateli Anglie příležitost zúčastnit se Slavnostní večeře s
Alfou, poslechnout si promluvu "Je křesťanství nudné, nepraktické a zbytečné?" a dostat
pozvánku na kurzy Alfa v místě bydliště. Večeře se setkaly s velkým ohlasem veřejnosti a
vtiskly osobitý charakter všech dalším Iniciativám v Anglii.
Iniciativa Alfy v České republice se inspirovala výše uvedenou kampaní a rozhodla se
postupně zvát na kurzy Alfa jednotlivá města a nakonec i celou Českou republiku. V roce
2007 uspořádala kampaň „Pozvání Brna na večeři“. Osm brněnských křesťanských
společenství se rozhodlo společně uspořádat celoměstskou kampaň, během které pozvali
své přátele i širší brněnskou veřejnost na kurzy Alfa.

5.4

TEC (Together Encounter Christ – Společně se setkat s Kristem)
5.4.1

Vznik a vývoj programu

Víkendový program TEC vznikl ve Spojených Státech v roce 1965, jeho kořeny jsou však
ještě starší a sahají až k programu Cursillo de Christiaidad, který vznikl v roce 1940 ve
Španělsku.
Po II. vatikánském koncilu pak připravil v USA otec Matthew Fedewa spolu s řádovou
sestrou Dorothy Gereke a dalšími spolupracovníky zkrácený a více prožitkově orientovaný
víkendový program pro katolickou mládež ze středních škol, který označil zkratkou TEC
(Teens Encounter Christ = Mladí se setkávají s Kristem). Ve Spojených státech dnes TEC
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funguje jako oficiální hnutí v katolické církvi a má podporu USCCB (Biskupské konference
Spojených států).
Kromě Spojených států amerických pronikl TEC později i do Evropy, Jižní Ameriky, Asie i
Afriky. Podle aktuálních informací TEC Conference v USA 211 je momentálně aktivních
minimálně 58 oficiálních diecézních TECových center. V Evropě se koná tento program v
České republice a v Litvě. Žádné místní hnutí TEC by nemělo vzniknout bez vědomí
církevních autorit. V České republice TEC funguje od roku 1993 a od té doby pokračuje
zhruba s čtvrtletní frekvencí.
Za páteř programu TEC zvolil P. Fedewa to, co chápal jako centrální bod křesťanské víry ‐
poznat a osobně prožít Velikonoční tajemství. Ústředním mottem se stal tento biblický
úryvek: "Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře‐li však, vydá mnohý užitek." (Jan 12,24). Toto společné prožívání
Kristova poselství o smrti, ze které pochází nový život ‐ "zemřít, vstát, vykročit" – je
ústředním tématem celého programu.
Každá fáze programu směřující od zvěstování evangelia, přes osobní prožitek víry až po
odpověď v podobě převzetí zodpovědnosti za hlásání evangelia a službu s tím spojenou, je
výzvou pro účastníky, aby nově nabyté zkušenosti a zážitky navzájem sdíleli. V postupném
procesu staví každý krok třídenního programu na kroku předchozím a rozvíjí ho.
5.4.2

Ekumenická spolupráce

TEC se identifikuje s učením římskokatolické církve a s její tradicí a nemá za cíl
ekumenickou spolupráci. TEC je postaven na životě ze svátostí ‐ křtu, biřmování, svátosti
smíření a Eucharistii. Všechny diskuse a obřady jsou koncipovány tak, aby pomohly
účastníkům prožít a pochopit tyto svátosti více do hloubky.
Účast lidí, kteří nepatří do katolické církve, přichází v úvahu především v případě, pokud
doprovázejí svoje katolické partnery. Jejich vlastní víra je v souladu s respektováním
náboženské svobody respektována. Po dohodě se programu může zúčastnit i nekatolík,
který by chtěl využít některých principů TECu v jiné církvi. To je ovšem možné pouze
v církvích, které mají stejný pohled na podstatu Velikonočního tajemství. V tomto případě
může být TEC cestou k přiblížení rozdílných tradic. Účast nevěřících lidí je spíše výjimkou a
řídí se stejnými pravidly jako účast nekatolíků.
211

Srov. http://www.tecconference.org/ (10.10.2008).
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5.4.3

Cíle programu

Záměrem víkendového programu je evangelizace, katecheze a vedení ke službě. TEC může
být vhodným doplňkem hodin náboženství nebo přípravy na biřmování. Může také
fungovat jako stmelující program pro již existující společenství. TEC je koncipován tak, aby
inspiroval k aktivnějšímu zapojení se do služby ve společenství či ve farnosti.
Formační cíle TECu obsahují:
-

prožití poselství Velikonoc s konkrétními dopady do života účastníků;

-

prohlubování vztahu k Bohu a k bližním skrze společenství;

-

rozhodnutí stát se učedníkem Kristovým a následovat Ho;

-

rozhodnutí sdílet Evangelium podílením se na misijní činnosti církve.

Prožíváním společného programu se vztahy účastníků postupně vyvíjejí od nezávazného
dialogu až po vzájemné sdílení prožitků a často navázání přátelských vztahů, to při
respektování svobody a autonomie každého účastníka. Skrze vzájemné poznávání se a
tvoření společenství se účastníci dostávají k setkání s Kristem, což je cílem víkendu.
Zážitek osobního setkání s přítomným Kristem je skutečností, která je pojmově
nepopsatelná. Ze svědectví účastníků vyplývá, že tuto skutečnost často dokážou uchopit a
aplikovat v životě až s určitým odstupem po prožitém víkendu 212.
Po skončení programu jsou účastníci vybízeni, aby se více zapojili zejména ve svých
farnostech a společenstvích. Cílem TECu tedy není vytrhnout účastníky z jejich vazeb a
zapojit je do nových struktur.
Následné zapojení účastníků do týmu má pastorační cíle, a to posunout člověka skrze
službu druhým dál v jeho duchovním životě. Do týmu je možné se vracet a vyzkoušet si
různé funkce. Takto si lidé mohou v bezpečném prostředí vyzkoušet například vedení
modlitby, promluvy před publikem, moderování skupiny, zodpovědnost za určitou část
programu, až po vedení samotného programu. Takto nabyté zkušenosti pak mohou
aplikovat ve svých společenstvích nebo farnostech.
5.4.4

Cílová skupina

Myšlenkou P. Alfonsa Nebredy, SJ z Chicaga, jednoho z prvních kněží, kteří zažili TEC, bylo,
že záhy poté, kdy se křesťan začne sám rozhodovat a tvořit si hodnotový systém, měl by

212

Srov. ohlasy a osobní svědectví účastníků, http://web.katolik.cz/tec/ohlasy.htm (15.10.2008).
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být veden k tomu, aby udělal rozhodnutí, kterým se víra stane realitou v jeho životě.
Přivést dospívající lidi k osobnímu obrácení a přijetí Krista je podle něj jednou z největších
výzev pro ty, kdo vyučují náboženství. Z tohoto důvodu se P. Mattew Fedewa rozhodl
koncipovat TEC, v souladu s myšlenkami II. vatikánského koncilu o formaci mládeže, právě
pro dospívající křesťany 213.
Ve své klasické podobě fungoval TEC jako víkendový pastorační program pro maturanty,
ale pro jeho velkou popularitu se brzy objevily pokusy posunout věkovou hranici
účastníků jak dolů, tak i nahoru. Proto lze původní zkratku TEC interpretovat v širším
smyslu jako Together Encounter Christ = Společně se setkat s Kristem, a přesahuje tak
oficiální proud TECu v USA. Slovo "together" zde vyjadřuje to, co je další zásadou
programu – utváření společenství.
Kromě klasické podoby pro mládež existuje v České republice tzv. TEC+ pro účastníky nad
22 let, který se od TECu liší minimálně. Od roku 1977 existuje tzv. Quest pro účastníky do
16 let, jehož páteří je trojí přikázání Miluj! (Lk 10, 27). Tento je velmi podobný TECu co do
dynamiky a metodiky vedení, pouze je kratší. V České republice funguje od roku 1999.
Ojediněle se ve světě objevují i účelově odvozené programy pro vězně v nápravných
zařízeních, pro hluchoněmé, pro handicapované apod.
5.4.5

Struktura programu

(a)

Příprava

Víkendové programy probíhají jako rezidenční. TEC je poměrně náročný na prostory a
zázemí, neboť současně probíhá samostatný program pro dvě skupiny lidí, kdy ovšem
program první skupiny (účastníků) je závislý na podpoře druhé skupiny.
TEC lze v případě zájmu uspořádat pro organizovanou skupinu. Většinou se ale účastníci
hlásí individuálně.
TEC je plánován s několikaměsíčním až půlročním předstihem. Je třeba zajistit vhodné
místo konání a oslovit a vytvořit tým. Poté následuje propagace programu, a to jak na bázi
osobních pozvánek, tak prostřednictvím médií. Nevýhodou anonymního zvaní
prostřednictvím plakátů nebo inzerátů je, že program musí zůstat do značné míry utajen,
což může u potenciálních zájemců vzbuzovat pochyby.

213

Srov. History of TEC, http://www.tecconference.org/1.html (15.10.2008).
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(b)

Tým

Tým, který program připravuje, nejsou až na výjimky školení profesionálové, což je dalším
specifikem TECu. Kromě duchovního vedoucího, kterým je kněz, a jádra týmu, tvořeného
zkušenými laickými členy, jsou další funkce průběžně doplňovány z řad účastníků, kteří
programem prošli. Tým je poměrně rozsáhlý, počet jeho členů se standardně pohybuje
mezi 20 – 30 lidmi. Tento počet členů týmu je schopen připravit program přibližně pro 25
– 30 účastníků. Společenství lidí, kteří připravují víkendy, je poměrně volné a značně
proměnlivé. Kromě několika lidí v jádru týmu se nikdo nezavazuje pro službu na delší
dobu a každý se podle okolností rozhoduje, zda chce na konkrétním víkendu být členem
týmu či nikoli.
TEC musí organizátoři nejdříve sami prožít jako účastníci, než jim je umožněno ho
organizovat. Preferuje se, aby se před založením TECového týmu uspořádal workshop a
TECový víkend pro budoucí vedoucí. V České republice působí pouze jeden tým, a to
v Praze.
Tým se dělí na dvě části:
(i)

sálový tým

Sálový tým připravuje program přímo pro účastníky programu. Skládá se z vedoucího,
duchovního vedoucího (případně jejich asistentů) a vedoucích skupinek. Pokud je to
možné, měl by v tomto týmu být i hudebník a člověk, který zprostředkovává komunikaci
mezi sálovým a obilným týmem. Je‐li někdo adeptem na funkci vedoucího, minimálně
jednou se účastní jako asistent vedoucího. Vedoucí skupinek mají za úkol moderaci
diskuse ve skupinkách, jejichž jsou součástí.
(ii)

obilný tým

Obilný tým poskytuje technické a modlitební zázemí celému programu. Jeho název je
odvozen od biblického úryvku, který je mottem celého TECu: „Jestliže pšeničné zrno
nepadne do země a nezemře, zůstane samo.“ (Jan 12,24). Obilný tým je druhou částí
TECového programu a je určen pro lidi, kteří TEC absolvovali a chtějí si vyzkoušet v praxi
službu druhým lidem. Skládá se z vedoucího, laického duchovního vedoucího a dále z lidí,
kteří zajišťují fungování celého programu, což obnáší např. vaření, úklid, výrobu a správu
materiálů a pomůcek pro účastníky a přípravu obřadů. Dalším úkolem obilného týmu je
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celodenní modlitba za průběh programu a za jednotlivé účastníky. Kromě služebné části
probíhá v obilném týmu také duchovní program zaměřený na službu druhým.
(c)

Požadavky na tým

TEC je svým prožitkovým zaměřením aktivní více na poli pastorační péče a formace, než
na poli teoretického vzdělávání. Přesto by se vedoucí měli snažit nejen o duchovní růst,
ale také o teoretické teologické vzdělání. Vedoucí by měli mít důvěru duchovní autority ve
své farnosti a také v TECu. Vyžaduje se dobrý duševní stav a zralost víry. Jeho úloha
vyžaduje také schopnost autentického předávání osobních zkušeností a vnímavost
k problémům účastníků dané věkové skupiny. Úkolem vedoucích je vytvořit prostředí a
podmínky k tomu, aby účastníci mohli prohlubovat svůj vztah s Bohem i mezi sebou. Je
potřeba stále hledat vhodné kandidáty, kteří by byli schopni efektivně pracovat s mládeží
prostřednictvím TECu.
Kvalita TECu je závislá na kvalitě a proškolení týmu. Vedoucí týmu musí znát prostředky a
cíle programu a také metodiku vedení.
Odpovědnost za průběh programu má především laický vedoucí a duchovní vedoucí, kteří
zodpovídají za to, že program bude ve všech aspektech (chování týmu, obsah vyučování)
odpovídat učení římskokatolické církve.
Na vedoucího obilného týmu a laického duchovního vedoucího obilného týmu jsou taktéž
kladeny určité nároky. Všichni vedoucí musejí být zralí ve víře, musejí mít přirozenou
autoritu a organizační a rozhodovací schopnosti. Nároky na ostatní členy týmu závisejí na
vykonávané funkci, tzn. kuchařem může být pouze ten, kdo umí vařit atd.
Systém obsazování funkcí je nastaven tak, že členům týmu, pokud se TECu účastní
vícekrát, jsou po zralé úvaze nabízeny různé funkce. Tento postup má sloužit k růstu členů
týmu a pomoci jim odhalit jejich schopnosti a dary.
5.4.6

Průběh programu

TEC probíhá ve třech dnech, z nichž každý má svou dynamiku a své jméno: Den umírání,
Den vzkříšení a Den rozeslání.
TEC není postaven na obvyklém schématu rekolekcí založeném na vyučování, diskusích a
rozjímáních, ale částečně je nahrazuje dramatickými a symbolickými prvky a tvořivými
činnostmi. Tyto činnosti mají přiblížit účastníkům co nejvíce události pašijového příběhu.
Cílem je, aby každý svým způsobem přispěl ke společnému ztvárnění akce.
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Specifikem programu je důraz na uvědomování si přítomného okamžiku. Účastníci proto
neznají dopředu průběh programu, aby se oprostili od představ a očekávání.
K nosným částem TECu patří promluvy, kde z větší části jde o svědectví, nikoliv o
vyučování. Promluvy mají vést k růstu laického člena týmu a pro účastníka mají být
svědectvím o víře mluvčího. Promluvy si připravují členové týmu.
Další důležitou částí programu jsou obřady vycházející z katolické liturgie. Při těchto
obřadech je často užíváno symbolů, např. voda jako znamení života, popel jako znamení
hříchu atd.
Jak již bylo řečeno výše, TEC je rozdělen do dvou paralelně probíhajících programů, a to
na program pro účastníky a program pro služebnou část týmu, složenou převážně
z účastníků předešlého TECu.
(i)

Program pro účastníky

Den umírání
Cílem v tomto dni je poznat evangelium skrze promluvy týkající se významu životních
ideálů konfrontovaných s Ježíšovým životem a s Božím slovem. Toto poznání má vést k
vnitřnímu obrácení a pokání. Cílem tohoto dne je zemřít sobě při prožívání křížové cesty a
uvědomění si vlastních slabostí. Program v této fázi nabízí svátosti smíření. Vrcholem této
části programu je prožití Velikonoční vigílie a možnosti znovu obnovit křestní sliby.
Shrnutí
‐

Uvěřit

‐

Zemřít sobě

‐

Vstát s Kristem

Společná práce ve skupinkách první den programu je minimální. Účastníkům je dán
prostor k nenásilnému a pozvolnému poznávání se. K tomu slouží i výtvarné ztvárnění
vlastních ideálů a jejich následná prezentace ostatním. Ve skupinkách ještě neprobíhají
žádné diskuse. Ty jsou nahrazeny silenciem, což odpovídá i tématu Dne umírání.
Od začátku je zdůrazňována důležitost modlitby, která sjednocuje společenství. Účastníci
jsou zváni, aby se pomodlili za řečníky před tím, než pronesou svoji promluvu.
Den vzkříšení
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Podstatou dne vzkříšení svědčit o bezpodmínečné Boží lásce, která se projevila v Ježíši
Kristu. Přednášky hovoří nejprve o Boží lásce k člověku a jako odpověď na tuto lásku
popisuj, jak by měl vypadat křesťanský život člověka, který evangelium přijal. Od osobního
vztahu TEC vede k žití vztahu s Bohem ve společenství s dalšími lidmi. a osvětluje úlohu
církve, skrze kterou jsou všichni pozváni k všeobecnému kněžství 214. Církev představuje
jako společenství lidí, kteří dávají svá různá obdarování ve prospěch druhým a společně
následují Krista. Účastníci jsou poté pozváni ke společné děkovné modlitbě za dary,
kterými jsou a které dostali. Centrálním okamžikem této části programu je slavení
Eucharistie, která je vrcholem života církve. V poslední části jsou účastníci vedeni
k poznání vlastních darů a jejich používání ve prospěch společenství.
Shrnutí
‐

Poznávat Boží lásku

‐

Žít s Bohem

‐

Žít jako součást Těla Kristova

‐

Být darem

Společná práce ve skupinkách je intenzivnější. Po promluvách je dán prostor k diskusi ve
skupinkách a následuje možnost ztvárnit téma výtvarně. Výtvarné ztvárnění daného
tématu má za cíl hlubší zamyšlení se nad ním. Diskuse a společná práce má za cíl, aby se
členové skupinky lépe poznali a vytvářeli stále důvěrnější společenství, což je ústředním
tématem celého dne. I obřady jsou zaměřeny více na celé skupinky než na jednotlivce.
Do této chvíle bylo cílem, aby účastníci poznávali především svá obdarování. Počínaje
agappé následující po mši svaté je cílem programu zapojit účastníky tak, aby se učili dávat
a obdarovávat ostatní, a to jak jako jednotlivci, tak jako společenství.
Důraz na modlitbu dostává nový rozměr. Kromě možnosti modlitby za řečníky je
účastníkům dán prostor pro děkovnou modlitbu. Pro některé účastníky může jít o první
zkušenost s modlitbou ve společenství. Pro ty má být inspirací děkovná modlitba, kterou
několik hodin předtím proslovil vedoucí.

214

Srov. Instrukce k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných
kněžími, 8.
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Den rozeslání
Třetí den programu se věnuje povolání křesťana uprostřed církve a uprostřed světa. Snaží
se pomoci hledat účastníkům jejich místo v životě a jejich životní povolání. Přednášky jsou
zaměřeny na růst ke svatosti a růst v osobním povolání. V tomto jim má napomoci
panelová diskuse, na které jsou zastoupeni reprezentanti hlavních životních povolání –
kněz, manželé, řeholník, event. člověk hledající své povolání. Od začátku je snahou, jak
v promluvách, tak při obřadech, účastníky povzbuzovat k následování Boha v běžném
životě. Následuje možnost osobní modlitby před vystavenou Nejsvětější Svátostí a
odevzdání se do rukou Bohu. Vrcholem posledního dne TECu je mše svatá s obřadem
rozeslání, při kterém mohou účastníci vyjádřit svoji ochotu stát se Božím nástrojem a
hlasatelem evangelia. Poté jsou symbolicky vysláni do světa.
Shrnutí
‐

Růst ke svatosti v konkrétním životním povolání

‐

V modlitbě se setkat s Kristem

‐

Nechat se poslat

Společná práce ve skupinkách je nahrazena společnou diskusí všech účastníků v rámci
diskusního panelu s představiteli jednotlivých životních povolání. Účastníci jsou vedeni,
aby se více zamýšleli nad svým životem jako celkem, nad jeho nasměrováním. Ještě než
jsou pozváni, aby přijali Ježíšovu výzvu: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky“,
mají účastníci možnost prožít osobní modlitbu před Nejsvětější Svátostí. Tato modlitba je
zároveň osobní a zároveň prožívaná ve společenství skupinky. Pro některé účastníky může
být tento okamžik první zkušeností s osobním rozhovorem s Ježíšem, pro někoho první
zkušeností modlitby vyslovené před druhými lidmi.
(b)

Program pro tým

Z velké části je obsahem činností obilného týmu zabezpečení programu pro účastníky, jak
již bylo uvedeno výše. V této části se budu věnovat více duchovní části programu a
pastoračním cílům.
Obilný tým na začátku programu peče nekvašený chléb, který je při mších svatých během
programu proměňován knězem v Tělo Kristovo. Obilný tým tímto symbolickým gestem
vyjadřuje ochotu stát se kvasem, nechat se proměnit a dát se bližním. Každý člen týmu se
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tímto symbolicky stává zrnem, které je ochotno zemřít samo sobě, aby mohlo vydat
užitek.
Centrálním místem, kde se odehrávají obřady obilného týmu, je kaple. V kapli je při
úvodním obřadu umístěn paškál a Písmo svaté. Cílem je, aby si tým uvědomoval, že Bůh je
středem a tvůrcem celého programu. Při úvodním obřadu tým vyjadřuje ochotu sloužit a
naplnit tak ústřední motto programu. V kapli pak až do konce programu probíhá
nepřetržitá modlitební stráž zaměřená na zdárný průběh programu a modlitby za
konkrétní účastníky. Cílem je, aby se členové týmu učili přímluvné modlitbě.
Dalším úkolem členů obilného týmu je modlitba za řečníky, kteří pronášejí jednotlivé
promluvy. Cílem je vyzdvihnout důležitost církve jako společenství, které se stará a je
oporou pro své členy.
Obřady v Den umírání se částečně kryjí s obřady, které jsou součástí programu pro
účastníky. Sobotní obřady Dne vzkříšení pro obilný tým začínají mší svatou. Při této mši je
kladen důraz na potřebu neustálého spojení se zmrtvýchvstalým Kristem.
Důležitou součástí programu je společné představení obilného týmu účastníkům. Do doby
odtajnění pracuje obilný tým ve skrytosti. Důvodem je symbolické naplnění motta TECu,
tedy že zrno musí padnout do země a zemřít. Obilný tým se účastníkům představuje
společně vytvořenou scénkou, která má objasnit smysl obilného týmu.
Od okamžiku odtajnění obilného týmu vybraní členové tohoto týmu slouží také jako
řečníci. Příprava promluvy si klade za cíl, aby se člen týmu naučil mluvit před publikem.
V mnoha případech se jedná o první veřejné vystoupení a svědčení o víře. Výhodou je
bezpečné prostředí, kde si člen týmu může vyzkoušet hovořit o Bohu.
Ústředním obřadem programu obilného týmu je obřad mytí nohou. Tento obřad se
odehrává na konci dne Vzkříšení, kdy je už tým kompaktní a sžitý. Cílem je zdůraznit
ochotu ke službě ve vzájemné úctě a pokoře.
Od okamžiku odtajnění obilného týmu až do konce TECu se jeho členové účastní velké
části programu pro účastníky. Obilný tým se tak do programu začleňuje ve formě
skupinky, podobně jako účastníci. Symbolicky je tak naznačeno, že se rozdíly mezi týmem
a účastníky stírají.
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5.4.7

Podpůrné materiály

(a)

Manuál

Je produkt mnohaletého výzkumu, studia a modliteb. Z velké části byl sepsán P. Jamesem
Brownem OAR, který spolu se zakladateli TECu a arcibiskupem Rogerem Schweitzem, OMI
prezentoval tento manuál v roce 1998 tehdejšímu papeži Janu Pavlu II.
Vzhledem k reputaci, jakou má TEC především ve Spojených státech amerických, mohou
název TEC a oficiální manuál používat pouze proškolení lidé se schválením příslušných
autorit. V České republice je používán manuál přeložený P. Benediktem Mohelníkem OP
z roku 1996, revidovaný na základě konzultací s P. Mikem Carrollem, který v roce 2004
představil českému týmu nový oficiální manuál.
5.4.8

Doprovodné akce

(a)

Workshop na centrální úrovni

V roce 2004 se Praze konal workshop vedený P. Mikem Carrollem a jeho spolupracovníky
z USA. Cílem workshopu bylo především:
-

názorně

předvést

některé

nové

prvky

TECového

programu

zakomponované do manuálu;
-

obnovovat a prohlubovat osobní i společný život v Kristu;

-

vyučovat, jak rozvíjet spolupráci mezi farnostmi a programem TEC
nezbytnou pro realizaci programu.

(b)

Workshop na lokální úrovni

Pro tým a zájemce z účastníků se v intervalech několika let pořádají workshopy, které mají
za úkol prohloubit znalosti o cílech a metodice vedení TECu. Tyto workshopy jsou
jednodenní nebo víkendové, organizují je lidé, kteří již TEC vedli, a to jak laičtí vedoucí, tak
duchovní vedoucí. Součástí takových workshopů je prostor pro připomínky a diskusi za
účelem případné inovace programu. Vyučování na workshopech je z části prováděno za
využití metodiky TECu, aby účastníci měli možnost vyzkoušet si program v praxi.
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5.5

Hypotézy pro Kurzy Alfa

Hypotéza A1: Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o duchovní rozměr předpokládám, že
většina účastníků bude aktivně hledat informace o křesťanství.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 4, č. 6, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza A2: Vzhledem k tomu, že kurzy Alfa přibližují základy křesťanství a profilují se
jako evangelizační program, většina účastníků bude nevěřících.
•

ověřovací otázky v dotazníku ‐ identifikace respondenta, č. 12,
kontingenční tabulka (viz analýza)

Hypotéza A3: Předpokládám, že hlavním důvodem k absolvování kurzů Alfa bude u
účastníků poznat Boha a u lidí v týmu sloužit druhým lidem.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 20, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza A4: Vzhledem k úspěšnosti kurzů Alfa v zahraničí předpokládám, že kurzy Alfa
dokáží srozumitelně odpovědět na základní otázky křesťanské víry.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 5, č. 11, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza A5: Za stěžejní pilíře programu považuji přednášku a diskusi, předpokládám
proto, že přednáška a diskuse budou pro účastníky nejdůležitějšími body programu.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 14, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza A6: Předpokládám, že většina absolventů díky kurzům Alfa uvěří nebo, pokud
už věřícími jsou, prohloubí svou víru.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 12, č. 13, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza A7: Vzhledem k tomu, že jedním z projevů víry je služba druhým,
předpokládám, že většina účastníků, kteří na kurzech Alfa prohloubí svoji víru, se budou
účastnit dalších kurzů v týmu.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 2, č. 3, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza A8: Předpokládám, že účastníkům, kteří vyrůstali před rokem 1989, kdy v ČR
nebylo běžné, aby laik vedl duchovní programy, nebude vyhovovat, že kurz vede laik,
naopak budou považovat na kurzu za důležitou roli kněze.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 9, č. 10, kontingenční tabulky (viz analýza)
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Hypotéza A9: Předpokládám, že díky absolvování kurzů Alfa účastníci získají schopnost
lépe předávat evangelium a budou mít potřebu mluvit o Bohu (ať již z potřeby sdílet nově
nabyté informace, nebo z důvodu sdílet evangelium, kterému uvěřili). To se odrazí na
tom, zda doporučí program.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 16, č. 17, č. 21, č. 22, kontingenční tabulky
(viz analýza)

Hypotéza A10: Předpokládám, že většina absolventů kurzu bude kurzy Alfa hodnotit
pozitivně a jako moderní program .
•
5.6

ověřovací otázky v dotazníku č. 5, č. 23, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotézy pro TEC

Hypotéza T1: I když je program propagován i pomocí různých sdělovacích prostředků,
předpokládám, že většina účastníků se zúčastní programu na osobní doporučení. Z toho
vyplývá i můj další předpoklad, že účastníci aktivně podobný program nehledali, nýbrž byli
osloveni.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 2, č. 5, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T2: Předpokládám, že důvodem účasti bude u účastníků především prohloubení
víry a zábava (vzhledem k avizovaným překvapením a částečnému utajování obsahu
programu), u lidí v týmu bude důvodem především poznání Boha a služba.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 19, č. 14, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T3: Vzhledem k tomu, že účastnictví v programu je popisováno pouze jako
polovina celého programu, předpokládám, že většina účastníků se vrátí alespoň jednou do
týmu, aby zažili obě části programu.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 1, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T4: Vzhledem k tomu, že budu oslovovat především respondenty, kteří se
účastnili TECu pro mládež, předpokládám, že účastníkům bude vyhovovat vedení laikem,
ale současně budou považovat za důležitou úlohu kněze, neboť součástí programu je mše
svatá a obřady, které koná kněz.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 10, č. 11, kontingenční tabulky (viz analýza)

71

Hypotéza T5: Vzhledem k důrazu na společné prožívání programu předpokládám, že
někteří účastníci mohou pociťovat nátlak.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 6, č. 7, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T6: Předpokládám, že program povede u většiny účastníků k prohloubení víry, a
to především skrze doprovodné obřady a sídlení se ve skupinkách.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 12, č. 14, 18, kontingenční tabulky (viz
analýza)

Hypotéza T7: Předpokládám, že většina účastníků díky programu objeví dary ke službě
druhým, což je bude inspirovat k většímu nasazení se v pomoci druhým lidem.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 8, č. 17, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T8: Předpokládám, že účastníci, kteří se vrátí do týmu, objeví v sobě díky
různorodosti služebných funkcí nové dary, nebo prohloubí ty, které už mají.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 9, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T9: Předpokládám, že program v účastnících vzbudí potřebu mluvit o Bohu s
lidmi, ale nebude příliš přínosný se schopnosti předávat evangelium, a to z důvodu, že
program je především prožitkový a zážitky jsou těžko přenosné.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 16, č. 15, kontingenční tabulky (viz analýza)

Hypotéza T10. Předpokládám, že absolventi programu doporučí TEC dalším lidem, a to
především tehdy, pokud se sami vrátili do týmu.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 20, č. 21, č.1, kontingenční tabulky (viz
analýza)

Hypotéza T11. Předpokládám, že absolventi budou považovat program za moderní a
budou ho hodnotit pozitivně.
•

ověřovací otázky v dotazníku č. 4, č. 23, kontingenční tabulky (viz analýza)
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5.7

Dotazník a jeho operacionalizace

Na základě hypotéz byl k oběma evangelizačním programům vytvořen dotazník. Dotazníky
se téměř shodují v identifikaci respondenta, pouze u dotazníku pro TEC jsem
předpokládala víru a dotazovala jsem se na to, zda je respondent věřící od dětství nebo
konvertita. Dále se otázky mírně liší u obou programů v závislosti na jejich primární
zaměření.
U kurzů Alfa se otázky zaměřují na to, jakým způsobem se respondent o programu
dozvěděl a jaké byly důvody účasti na programu. Dále je zjišťována recepce jednotlivých
částí programu a jejich vliv na to, zda respondent byl nebo nebyl osloven evangeliem.
Dotazník dále zjišťuje, jestli respondenti cítili nátlak nebo diskriminaci v průběhu
programu, jak vnímali úlohu laika a kněze v programu, zda jim program pomohl uvěřit a
dále šířit evangelium, eventuelně vstoupit do církve. Další otázky zjišťují, zda se
respondenti účastnili programu jako týmoví pracovníci a v čem to pro ně bylo přínosné.
Závěrem dotazník zjišťuje, jak respondenti celkově program hodnotí a zda by ho
doporučili dalším lidem.
U TECu je kladen větší důraz na otázky zjišťující, zda se u respondentů prohloubila víra,
zda v sobě díky programu objevili dary ke službě druhým lidem a zda to má vliv na jejich
další účast v týmu. Stejně jako dotazník pro kurzy Alfa, zjišťuje dotazník pro TEC, jakým
způsobem se respondenti o programu dozvěděli a jaké byly důvody účasti na programu.
Stejné jsou i otázky, zda respondenti cítili nátlak či diskriminaci kvůli vyznání, jak vnímali
úlohu laika a kněze v programu, které části programu byly nejvíce oslovující a
zprostředkovaly setkání s Bohem. Dotazník dále zjišťuje, nakolik program vzbudil touhu
respondentů hovořit s lidmi o Bohu a nakolik učí srozumitelně předávat evangelium.
Závěrem dotazník zjišťuje, jak respondenti program hodnotí a zda by ho doporučili dalším
lidem.
Oba dotazníky jsou přílohou této práce 215.
5.7.1

Sběr dat

Dotazníky v elektronické podobě byly odeslány v případě kurzů Alfa na několik
respondentů, které osobně znám, a dále kontaktním osobám jednotlivých kurzů Alfa v
215

viz Příloha č. I, Příloha č. II.
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České republice, jejichž kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách kurzů Alfa.
Jednalo se o osoby, které organizují kurzy Alfa v katolické církvi. Tito lidé byli požádáni o
přeposlání dotazníků účastníkům jejich kurzů. Nemám informace, kolik respondentů bylo
osloveno, zpět se včas vrátilo 44 dotazníků, z toho 39 nepoškozených a řádně vyplněných.
V případě programu TEC bylo osloveno 257 respondentů, kteří ze zúčastnili programu TEC
pro mladé od roku 2000 a kteří uvedli v seznamu svoji e‐mailovou adresu. Zpět se vrátilo
96 dotazníků, z toho 74 nepoškozených a řádně vyplněných. Tyto dotazníky se staly
podkladem pro další výzkum. Práce obsahuje pouze analýzu výsledků, vyplněné dotazníky
jsou k dispozici u autorky práce.
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5.8

Analýza ‐ kurzy Alfa

Získaná data z dotazníků jsem vložila do tabulky v programu Excel a vytvořila kontingenční
tabulky, pomocí kterých jsem ověřovala výše uvedené hypotézy. Data byla současně
zpracována statistickým programem SAS, pomocí kterého jsem zjistila další vztahy mezi
proměnnými v dotazníku, jako např. frekvence pro kategorické proměnné a průměry pro
spojité proměnné. Pomocí Chí‐kvadrát testu (případně Fisherova testu). jsem v některých
případech zjišťovala závislost proměnných.
5.8.1

Základní charakteristika respondentů

Z celkového počtu 39 respondentů je 18 (46.15%) mužů a 21 (53.85%) žen 216. Věkový
průměr respondentů je 42 let, nejnižší věk respondenta je 18 let, nejvyšší věk je 68 let
Graf č. 1
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Většinu respondentů (79.49%) tvoří pracující, studenti tvoří 5.13% a pod charakteristiku
"jiné" spadá 15.38% respondentů.
Tab. 1 ‐ Povolání

Celkem (počet)

Celkem (%)

pracující
student
jiné

31
2
6

79.49%
5.13%
15.38%

216

Jde o vzorek odpovídající rozložení religiozity mezi muže a ženy. Srov. Plenární sněm Katolické církve v
ČR: Náboženská situace v ČR v současnosti. Statistické podklady, Praha, 13. června 2005, čl. 28.
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35.90% respondentů tvoří středoškolsky vzdělaní lidé, 61.54% vysokoškolsky vzdělaní lidé
a 2.56% má základní vzdělání. U respondenta s ukončeným základním vzděláním je
vzhledem k věku 18 let možné, že je studující.
Tab. 2 ‐ Vzdělání

Celkem (počet)

Celkem (%)

středoškolské
vysokoškolské
základní

14
24
1

35.90%
61.54%
2.56%

Z následující tabulky je patrné, že 89.74% respondentů jsou členové katolické církve a
většina z nich byla pokřtěna v dětství (80%). Z tohoto údaje ovšem nevyplývá, zda jsou tito
respondenti věřícími lidmi. Nekatolíků a respondentů bez vyznání je shodně 5,13%.
Ukazuje se, že účastníci pravděpodobně vnímají denominační rozdíly a vyhledávají kurz,
který pořádá "jejich" církev, a to přesto, že obsah kurzů Alfa je ve všech denominacích
velmi podobný.
Tab. 3 ‐ Příslušnost k církvi

Celkem (počet)

Celkem (%)

bez vyznání
katolík
nekatolík

2
35
2

5.13%
89.74%
5.13%

Graf ukazuje, nakolik mají respondenti, kteří prošli kurzy Alfa, spojenou víru se vstupem
do katolické církve. Není překvapivé, že respondenti nekatolického vyznání nebo bez
vyznání, uvedli, že nemají víru spojenou se vstupem do katolické církve. Stejný názor má i
28% respondentů pokřtěných v katolické církvi, 23% neví.
Graf č. 2
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Otázky na respondenty, kteří se zúčastnili kurzů Alfa, jsou zaměřeny především na
schopnost tohoto programu zprostředkovat evangelium a pomoci účastníkům k jeho
přijetí. U členů týmu dotazník zkoumal především to, zda program vedl k prohloubení víry
respondentů a k jejich zapojení se do služby v programu.
5.8.2

Analýza: Hypotéza A1 217

Výzkumy sice zaznamenávají pokles členů křesťanských církví, ale neznamená to
automaticky ztrátu zájmu Čechů o duchovno. Odklon od křesťanství je spojen hlavně s
odklonem od církve jako instituce. Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o různé duchovní
směry 218 jsem však předpokládala, že účastníci kurzů Alfa budou iniciativní a sami budou
vyhledávat informace o křesťanství, což se projeví zájmem o tento program. V tomto
názoru mě utvrzoval i fakt, že kurzy Alfa nejsou výlučně spojeny s žádnou církví, a odpadá
tedy případná averze vůči institucionalizovanému náboženství.
Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť z výzkumu vyplynulo, že program zaměřený na
poznání křesťanství aktivně hledalo 36% respondentů. 64% respondentů uvádí, že se o
programu dozvěděli náhodou.
Hypotéza 1 ‐ tabulka
Tab. 4 ‐ Hledal evangelizační program

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
náhoda

14
25

35.90%
64.10%

V této souvislosti jsem se zajímala o to, jakým způsobem se o kurzech Alfa respondenti
dozvěděli. Z grafu vyplývá, že zhruba 67% všech respondentů bylo pozváno osobně.
Zhruba 49% všech respondentů, byť podobný program nehledali, se kurzů Alfa zúčastnilo
díky osobnímu pozvání jiného člověka. Lze tedy říci, že osobní kontakt a pozvání hraje v
případě účasti velkou roli.

217

Hypotéza 1: Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o duchovní rozměr předpokládám, že většina účastníků
bude aktivně hledat informace o křesťanství.

218

Srov. 4.2.2, str. 52.
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Jelikož celých 23% respondentů se účastnilo přímo jako týmoví pracovníci, zajímalo mě,
kolik z nich službu hledalo a kolik bylo osloveno nebo se o kurzech Alfa dozvědělo z jiných
zdrojů. Z výzkumu zobrazeného v tabulce níže vyplývá, že zhruba 45% těchto respondentů
hledalo program s podobným zaměřením. Dá se tedy předpokládat, že se přímo zajímali o
službu v týmu.
Tab. 5 ‐ Hledal evangelizační program

Kolikrát účastník

Celkem (%)

ano
náhoda

0x
0x

44.44%
55.56%

5.8.3

Analýza: Hypotéza A2 219

Tuto hypotézu není možné na základě dotazníkových otázek zcela s jistotou zodpovědět,
protože v dotazníku nebyla exaktně položena otázka týkající se víry. Dotazník zkoumal
pouze náboženské vyznání respondentů a to, zda byli pokřtěni jako děti či po konverzi. Z
dalších vztahů proměnných je ale s velkou pravděpodobností možné říci, že tato hypotéza
se nepotvrdila. Prvním ukazatelem je, že celkem 9 z 39 respondentů (23%) se neúčastnilo
ani jednou kurzů Alfa jako účastníci, nýbrž přímo jako členové týmu (viz tabulka níže). Z
těchto respondentů bylo 8 věřících 220. Dále je 15.38% respondentů konvertitů k víře 221
bez ohledu na účast v kurzech Alfa. Konvertité tedy byli věřícími už před absolvováním

219

Hypotéza 2: Vzhledem k tomu, že kurzy Alfa přibližují základy křesťanství a profilují se jako evangelizační
program, většina účastníků bude nevěřících.

220

Srov. analýzu hypotézy 6.

221

Všichni katolíci.
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kurzu. Poslední indikace vyplývá z analýzy hypotézy č. 6, kde se téměř 50% respondentů
nevyjádřilo k otázce, zda jim kurz pomohl uvěřit, dovozuji, že věřícími již byli.
Počet respondentů, kteří se neúčastnili kurzů Alfa jako účastníci
Tab. 6 ‐ Vyznání

Celkem

katolík
nekatolík

20,51%
2,56%

5.8.4

Analýza: Hypotéza A3 222

Tato otázka je poněkud problematická, neboť v dotazníku nebyly rozlišeny důvody pro
účast na programu pro účastníky a pro lidi v týmu. Není tedy možné rozlišit, jaký byl hlavní
důvod u respondentů, kteří program absolvovali jako účastníci i jako týmoví pracovníci.
Chybou také bylo, že otázka je škálová, a respondenti často vyplňovali stejnou hodnotu u
několika důvodů.
Nejčastěji uváděným hlavním důvodem účasti bylo u respondentů (nerozlišujíc účastníky a
tým) poznání Boha, nejníže hodnocený důvod byl vyřešit problém. Zde měli respondenti
možnost specifikovat problém, který jim účast v kurzu pomohla vyřešit. Konkrétně
respondenti uvedli: (i) analfabetismus v otázkách křesťanské víry, (ii) nedůvěra Bohu, (iii)
"trošku jsem se zklidnil", (iv) sebedůvěra, (v) najít vhodný evangelizační program pro
farnost, (vi) působení Ducha svatého.
Hypotéza 3: důvod účasti respondentů
Tab. 7 ‐ Důvod účasti

průměr

poznat Boha
prohloubit víru
poznat lidi
diskutovat
sloužit
vyřešit problém

1.5
1.51
1.92
2.14
2.39
3.03

U respondentů, kteří nebyli v týmu (46%), je nejdůležitějším důvodem poznat Boha. 89%
těchto respondentů na škále zvolilo na škále 1, zbytek, tedy 11%, zvolilo 2. Druhým
nejčastěji uváděným důvodem je prohloubení víry (83% zvolilo 1). Třetím nejčastěji
uváděným důvodem je poznat lidi 39% zvolilo 1). Jako další následuje diskuse (28% zvolilo
1) a vyřešit problém (22% zvolilo 1). U lidí, kteří nebyli v týmu je nejméně důležitým

222

Hypotéza 3: Předpokládám, že hlavním důvodem k absolvování kurzu Alfa bude u účastníků poznat Boha
a u lidí v týmu sloužit druhým lidem.
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důvodem účasti sloužit (11% zvolilo 1). Jeden respondent uvedl jako jiný důvod přípravu
na biřmování.
U respondentů, kteří se angažovali v týmu (což je 57% respondentů), je nejdůležitějším
důvodem služba (57% zvolilo 1, 24% zvolilo 2), následuje prohloubení víry (43% zvolilo 1),
poznat lidi (38% zvolilo 1, 24% zvolilo 2), poznat Boha 223 (38% zvolilo 1, 10% zvolilo 2).
Předposlední z hlediska důvodů účasti je diskuse (33% zvolilo 1) a posledním důvodem je
vyřešit problém (19% zvolilo na škále 1).
Výzkum tedy potvrdil hypotézu 3.
Jako další důvody uvedli respondenti jednou biřmování, jednou hlásání evangelia a jednou
zvědavost.
5.8.5

Analýza: Hypotéza A4 224

Kurzy Alfa jsou známé svou úspěšností, pokud jde o lidi, kteří jejich prostřednictvím uvěřili
v Boha. Důvodem je jistě i snaha podávat evangelium srozumitelnou formou, buď
prostřednictvím videonahrávek s přednáškami, nebo prostřednictvím přednášek
připravených na základě podpůrných materiálů. Obsahem programu je základní kérygma,
jehož středem je život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pokud mají účastníci nějaké
nejasnosti, mají možnost o nich diskutovat ve skupinkách. Diskusi je věnován velký
prostor.
Z tabulky níže se můžeme přesvědčit, že tato hypotéza se potvrdila.
Tab. 8 ‐ Kurzy Alfa dávají odpověď na otázky víry

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne 225
spíše ano

31
1
7

79.49%
2.56%
17.95%

Na recepci evangelijní zvěsti má vliv také forma zvěstování. Proto jsem v této souvislosti
zjišťovala, zda respondenti považují program za moderní a oslovující současné lidi. Z
tabulky plyne, že tomu tak je.
Tab. 9 ‐ Považují kurzy za moderní
223

Celkem (počet)

Celkem (%)

Důvod poznat Boha neznamená, že respondenti v Boha nevěří, často se jedná o lidi věřící od dětství.

224

Hypotéza 4: Vzhledem k úspěšnosti kurzů Alfa v zahraničí předpokládám, že kurzy Alfa dokáží
srozumitelně odpovědět na základní otázky křesťanské víry.

225

Jediný účastník, který si nemyslí, že kurzy Alfa poskytujíc smysluplné odpovědi na otázky víry, je katolík
věřící od dětství.
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ano
nevím

37
2
5.8.6

94.87%
5.13%

Analýza: Hypotéza A5 226

Jak již bylo zmíněno výše u analýzy hypotézy 4, stěžejními body programu z hlediska
poznání křesťanství je přednáška zaměřená na jedno ze základních témat křesťanství a
následná diskuse. Bez ostatních částí programu by ovšem kurzy Alfa nebyly
pravděpodobně tak přitažlivé. Zvlášť společné stolování a zpěv dává kurzům Alfa
neformální ráz, což je jejím plusem. Snaha vytvořit prostor bezpodmínečného přijetí a
svobody vlastního názoru toto jen podtrhují.
Hypotéza byla respondenty potvrzena. Jak je ale vidět z tabulky, průměry všech částí
programu jsou velmi podobné, jedinou výjimkou je večeře, která má pro poznání
křesťanství podle respondentů menší roli. U části programu "služba" je nutno doplnit, že
41% respondentů se k této části programu nevyjádřili, přičemž se jednalo ve všech
případech o účastníky, kteří nebyli nikdy v týmu.
Tab. 10 ‐ přínos jednotlivých částí programu
Část programu

průměr

přednášky
diskuse
lidé v týmu
služba (41% nevyplnilo)
modlitba
účastníci
písně
večeře

1.44
1.46
1.49
1.65
1.74
1.82
1.87
2.51

5.8.7

Analýza: Hypotéza A6 227

Z dosavadního výzkumu plyne, že pro většinu respondentů, kteří absolvovali kurzy Alfa,
byly dány smysluplné odpovědi na otázky ohledně křesťanské víry. Toto zjištění podporuje
hypotézu, že respondenti, kteří dokončí kurzy Alfa, budˇv Boha uvěří, nebo svoji víru
prohloubí. Tabulky níže tuto hypotézu potvrzují. Většina z respondentů, kterým kurzy Alfa
pomohly uvěřit, jsou katolíci pokřtění v dětství.
226

Hypotéza 5: Za stěžejní pilíře programu považuji přednášku a diskusi, předpokládám proto, že přednáška
a diskuse budou pro účastníky nejdůležitějšími body programu.

227

Hypotéza 6: Předpokládám, že většina absolventů díky kurzu Alfa uvěří nebo, pokud už věřícími jsou,
prohloubí svou víru.
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Tab. 11 ‐ Kurzy Alfa pomohly uvěřit

Celkem (%)

ano
spíše ano
ne
nevyplnili (katolíci)

28.21%
20.51%
2.56%
48.72%

Tab. 12 ‐ Kurzy Alfa přispěly k prohloubení víry

Celkem (%)

ano
spíše ano
spíše ne
nevím
nevyplnili

46.15%
33.33%
2.56%
5.13%
12.82%

Graf č. 4
Vliv kurzů Alfa na víru respondentů
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

9
6
2
kurz pomohl uvěřit

2

1

kurz spíše pomohl uvěřit kurz nepomohl uvěřit
bez vyznání

katolík

nevyplnilo

nekatolík

Na získání víry může mít vliv i opakované absolvování kurzů Alfa v pozici účastníka. 69%
respondentů, kteří uvedli na otázku, zda jim program pomohl uvěřit, "ano" či "spíše ano",
absolvovali kurz jako účastníci pouze jednou. Zhruba 31% respondentů absolvovalo kurz v
pozici účastníka vícekrát. Důvodem opakování kurzu však nebyla nesrozumitelnost obsahu
programu, neboť všichni tito respondenti uvedli, že program dává odpovědi na otázky
křesťanské víry.
4 z 19 respondentů, kterým program pomohl uvěřit (uvedli "ano" či "spíše ano"), přijali
křest. Dále 5 respondentů uvedlo, že jim kurzy Alfa pomohly k přijetí svátosti smíření, 6
respondentům ke svátosti biřmování a 5 respondentům k přijetí Eucharistie. Celkem je
respondentů, kteří přijali některou ze svátostí za přispění účasti na programu 11.
Překvapivě však pouze 5 z nich má víru spojenou se vstupem do církve, která je
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zprostředkovatelem těchto svátostí. 4 respondenti, kteří přijali některou z níže uvedených
svátostí, nemají víru spojenou se vstupem do katolické církve a 1 respondent neví.
Tab. 13 ‐ Kurzy Alfa přispěly k přijetí svátostí

Celkem (počet)

svátost křtu
svátost smíření
svátost biřmování
Eucharistie

4
5
6
5

5.8.8

Analýza: Hypotéza A7 228

Tato hypotéza předpokládá, že kurzy Alfa se v dané farnosti/společenství konaly vícekrát,
což ovšem není možné doložit. Tato otázka v dotazníku chyběla a uvědomila jsem si to až
při sběru dat. Přesto z výsledků je tuto hypotézu možné potvrdit. Tabulka ukazuje, že
nadpoloviční většina respondentů byla v týmu. Musela jsem ověřit, zda 23% respondentů,
kteří se účastnili pouze v týmu, byli v kurzech Alfa alespoň dvakrát, což se potvrdilo. U
těchto respondentů tedy došlo k prohloubení víry přímo při práci v týmu a do týmu se
znovu vrátili.
Hypotéza 7:Celkový počet účastníků, kteří se kurzů Alfa účastnili v týmu
Tab. 14 ‐ Účast v týmu

Celkem (počet)

Celkem (%)

nikdy
1x
více než 2x

18
4
17

46,15%
10,26%
43,59%

Hypotéza 7: Vliv prohloubení víry na účast v týmu
Tab. 15 ‐ Došlo k prohloubení víry

účast v týmu 0x

účast v týmu 1x a více

ano
spíše ano
Celkem

25.81%
19.35%
45.16%

32.25%
22.59%
54.84%

Graf popisuje, jaké funkce a úkoly respondenti v týmu nejčastěji zastávali.

228

Hypotéza 7: Vzhledem k tomu, že jedním z projevů víry je služba druhým, předpokládám, že většina
účastníků, kteří prohloubí svoji víru, se budou účastnit dalších kurzů v týmu.
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Graf č. 5
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Analýza: Hypotéza A8 229

Protože situace laiků v církvi a hledání jejich úlohy po boku kněží je stále otázkou diskuse,
zajímalo mě, nakolik je pro účastníky zásadní, zda program vede laik, a nakolik je pro ně
důležitá přítomnost kněze. Předpokládala jsem, že u dříve narozených lidí, kteří svoje
dětství prožili v době komunismu, budou zvyklí na nezastupitelnou úlohu kněze, a proto
jim bude méně vyhovovat, pokud kurz povede laik. Tato hypotéza se nepotvrdila, jak je
vidět z tabulek. 75% respondentů starších 40 let vyhovuje vedení laikem a 65% těchto
respondentů považuje za důležitou přítomnost kněze. U respondentů mladších 40 let je
situace podobná, pokud jde o vedení programu laikem, které vyhovuje zhruba 68%,
přítomnost kněze vnímá jako důležitou o něco méně respondentů zhruba 47%.
Celkově, bez ohledu na věk, uvedlo zhruba 72% respondentů, že jim vyhovuje (kolonka
"ano", "spíše ano") vedení laikem, přítomnost kněze pak uvedlo jako důležitou zhruba
56% respondentů. Neprokázal se vztah, kdy by respondentům, kteří považují přítomnost
kněze za důležitou, méně vyhovovalo vedení laikem.
V případě vlivu vyznání na tuto otázku je vzorek příliš malý na to, aby se z daly dělat
závěry.
Zajímavé je zjištění, že přítomnost kněze, udělovatele svátostí, nebyla důležitá u žádného
z respondentů, kterým kurzy Alfa pomohly k přijetí křtu. U respondentů, kteří přijaly
229

Hypotéza 8: Předpokládám, že účastníkům, kteří vyrůstali před rokem 1989, kdy v ČR nebylo běžné, aby
laik vedl duchovní programy, nebude vyhovovat, že kurz vede laik, naopak budou považovat na kurzu za
důležitou roli kněze.
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svátost smíření, biřmování nebo Eucharistii, jsou odpovědi rozloženy rovnoměrně mezi
všechny možnosti, mírně převažuje odpověď "spíše ne".
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Analýza: Hypotéza A9 230

Výzkum ukázal, že téměř 70% respondentů získalo větší touhu mluvit o Bohu. Pokud jde o
schopnost předávat evangelium, můžeme v tabulce vidět, že 41% respondentů uvedlo, že
kurzy Alfa zvýšily tuto schopnost, necelých 8% uvedlo, že ne, a 51% respondentů to
nebylo schopno posoudit.

230

Hypotéza 9: Předpokládám, že díky absolvování kurzu Alfa získají účastníci schopnost lépe předávat
evangelium a budou mít potřebu mluvit o Bohu (ať již z potřeby sdílet nově nabyté informace, nebo z
důvodu sdílet evangelium, kterému uvěřili). To se odrazí na tom, zda doporučí program.
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Tab. 16 ‐ Kurzy zvýšily schopnost předávat evangelium

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne
nevím

16
3
20

41.03%
7.69%
51.28%

Hypotéza se tedy potvrdila částečně. Na grafu níže vidíme, že plně se hypotéza potvrdila v
tvrzení, že respondenti, kteří získali větší touhu mluvit o Bohu, doporučili kurzy Alfa
dalším lidem.
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Analýza: Hypotéza A10 231

Poslední hypotéza týkající se kurzů Alfa se potvrdila, neboť až na jednoho respondenta
všichni kurzy Alfa hodnotili pozitivně. Potvrzení této hypotézy se dalo předpokládat také
proto, že účastníci kurzů, kterým tento program nevyhovoval, jej neabsolvovali celý, a
nedostali se tedy většinou do databáze účastníků. Respondent, který hodnotil kurzy Alfa
negativně, uvedl jako důvod, že program byl intelektuálně slabý. Na hodnocení programu
má jistě velký vliv lidský faktor, tedy osoby, které se programu zúčastní, a to jak v pozici
účastníků, tak v pozici členů týmu.
Tab. 17 ‐ Celkové hodnocení kurzů Alfa

Celkem (počet)

Celkem (%)

negativně
pozitivně

1
38

2.56%
97.44%

231

Hypotéza 10: Předpokládám, že většina absolventů kurzu bude kurzy Alfa hodnotit pozitivně a jako
moderní program.
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5.8.12

Nedořešené otázky

Problémem při analýze kurzů Alfa byl nedostatek respondentů. Na takto malém vzorku je
pravděpodobnost, že výsledky neodrážejí skutečný stav věcí, vysoká. V průběhu
vyhodnocování výsledků jsem dostala několik vyplněných dotazníků a mám příslib dalších.
Proto bych se ráda v budoucnu pokusila o revizi výsledků.
Dalším nedostatkem byly některé špatně položené otázky, což konkrétně zmiňuji přímo u
analýzy jednotlivých hypotéz. V průběhu zpracování dotazníků jsem si také uvědomila, že
jsem nepoložila několik otázek, které se mi zdají důležité a mohly by vysvětlit některé
výsledky. Za prvé jsem nepoložila respondentům otázku, kdy a kde kurzy Alfa absolvovali.
Tato identifikace by pomohla nalézt další souvislosti. Je nutno brát v úvahu, že hodnocení
se odvíjí od mnoha faktorů, mezi nimiž je důležitý ten lidský. Je pravděpodobné, že
například hodnocení vedení laikem by vypadalo jinak, kdyby respondent navštívil jiný kurz
jindy nebo jinde. Dále v dotazníku chyběla otázka, zda na kurzech Alfa probíhaly
přednášky formou sledování videa ,nebo zda byl přítomen přednášející. Tento faktor mohl
ovlivnit hodnocení této části programu. Poslední nedostatek, který chci zmínit, je absence
otázky zjišťující, zda respondenti nalezli své místo ve farnosti / společenství, kde se kurzů
Alfa účastnili.
Jako přínosné bych viděla další zkoumání, do jaké míry je při přijímání evangelia důležitá
věrouka, a do jaké míry je to lidský faktor, tedy lidé, kteří evangelium předávají. To už je
ale úkol pro jinou práci.
5.9

Analýza TEC

Získaná data z dotazníků jsem vložila do tabulky v programu Excel a vytvořila kontingenční
tabulky, pomocí kterých jsem ověřovala výše uvedené hypotézy. Data byla současně
zpracována statistickým programem SAS, pomocí kterého jsem zjistila další vztahy mezi
proměnnými v dotazníku, jako např. frekvence pro kategorické proměnné a průměry pro
spojité proměnné. Pomocí Chí‐kvadrát testu (případně Fisherova testu). jsem v některých
případech zjišťovala závislost proměnných.
5.9.1

Základní charakteristika respondentů

Z celkového počtu 74 respondentů je 35% mužů a 65% žen. Tento stav odráží všeobecně
známou religiozitu v katolické církvi. Testy závislosti pomocí Chí‐kvadrát testu prokázaly,
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že odpovědi na otázky nebyly závislé na tomto faktoru. Věkový průměr respondentů obou
pohlaví je necelých 24 let. Je třeba uvést, že jsem oslovovala respondenty , kteří se
účastnili TECu pro mladé od roku 2000. Tento program je určen lidem mezi 16 ‐ 22 lety.
Vzhledem k tomu, že někteří respondenti se účastnili programu již před delší dobou, jsou
mezi respondenty i lidé starší. Dalším z důvodů výskytu respondentů starších 22 let je
fakt, že týmy obou větví programu (pro lidi do 22 let a pro lidi od 22 let výše) se prolínají.
Záměrně jsem se dotazovala pouze účastníků programu pro mladé, protože koncilní i
pokoncilní dokumenty vyjadřující se k evangelizaci vkládají do mládeže největší naděje 232.
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Tabulka nám ukazuje prozatímní ukončené vzdělání respondentů a jejich sociálně‐
ekonomický statut. Celkem 65% respondentů jsou studenti, 27% respondentů pracující a
8% zaškrtlo v dotazníku "jiné".
Tab. 18 ‐ Ukončené vzdělání

student

pracující

jiné

základní
středoškolské
vysokoškolské

24.68%
30.88%
10.74%

0.00%
4.90%
18.52%

0.00%
0.00%
10.27%

Většina respondentů jsou členy katolické církve, což jsem očekávala, protože se jedná o
program propagovaný především v katolické církvi a je postaven na katolické liturgii.
Přesto se výzkumu zúčastnil i jeden nekatolík a jeden respondent bez vyznání. V tak
malém počtu ovšem není možné hodnotit odpovědi v závislosti na vyznání. Pro úplnost
dodávám, že 16% respondentů jsou konvertité, 81% respondentů jsou věřící od dětství.
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Tab. 18. Vyznání

Celkem (počet)

Celkem (%)

bez vyznání
katolík
nekatolík

1
72
1

1.35%
97.30%
1.35%

Výzkum respondentů, kteří se účastnili programu TEC, byl zaměřen především na otázky,
týkající se schopnosti programu přivést účastníky blíže k Bohu, více je ukotvit v katolické
církvi a naučit je šíření evangelia především skrze službu druhým lidem.
5.9.2

Analýza hypotézy T1 233

Propagace TECu na počátku jeho fungování v České republice 234 spočívala především v
osobním zvaní, a to bud samotnými absolventy programu nebo skrze skupinovou
propagaci ve školách a společenstvích. V posledních letech je TEC inzerován na internetu,
kde má vlastní webové stránky, a dále v tisku, prostřednictvím plakátků a pozvánek.
Přesto se potvrdila první část hypotézy, že většina respondentů byla osobně pozvána.
Souvisí to pravděpodobně také s faktem, že obsah programu je do určité míry záměrně
utajován. Tuto souvislost ovšem dotazník nezjišťoval.
Tab. 20 ‐ Způsob, jakým se respondenti dozvěděli o TECu

Celkem (%)

osobně
upoutávkou na internetu
na webových stránkách TEC
plakátem
neodpověděli

86.49%
2.70%
1.35%
1.35%
8.11%

Graf ukazuje, že se potvrdila i druhá část hypotézy, tedy že většina účastníků aktivně
program zaměřený na prohloubení víry nehledala, ale byli oslovena. Opět se potvrzuje, ze
aktivní hlásání evangelia, v tomto případě pozváním na evangelizační program, nese
ovoce.

233

Hypotéza T1: I když je program propagován i pomocí různých sdělovacích prostředků, předpokládám, že
většina účastníků se zúčastní programu na osobní doporučení. Z toho vyplývá i můj další předpoklad, že
účastníci aktivně podobný program nehledali, nýbrž byli osloveni.

234

od roku 1993.
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Analýza hypotézy T2 235

Program je koncipován tak, že v první části účastníci mohou prožít novým způsobem
ústřední téma křesťanské víry‐ Velikonoční tajemství. Druhá část nabízí prožít toto
tajemství skrze službu druhým. Spojujícím prvkem obou částí je biblický úryvek "Amen,
amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.
Zemře‐li však, vydá mnohý užitek." (Jan 12,24). V části pro účastníky je tím zrnem Kristus,
v části pro služebný tým si toto podobenství na sebe vztahují lidé v týmu. Obě části
programu jsou na sobě nezávislé, resp. není nutné, aby se účastník do týmu vracel. Přesto
se potvrdila hypotéza, že se většina účastníků alespoň jednou do týmu vrátí.
Tab. 21 ‐ Účastnil se v týmu

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne

45
29

60.81%
39.19%

5.9.4

Analýza hypotézy T3 236

Tato otázka byla škálová, respondenti měli hodnotit na škále 1 ‐ 5, přičemž čísla jsou
chápána jako známky ve škole. Nejvýše hodnoceným důvodem pro absolvování TECu bylo
u účastníků bylo prohloubení víry, druhým důvodem bylo poznat lidi, následovala služba,

235

Hypotéza 2: Vzhledem k tomu, že účastnictví v programu je popisováno pouze jako polovina celého
programu, předpokládám, že většina účastníků se vrátí alespoň jednou do týmu, aby zažili obě části
programu.

236

Hypotéza 3: Předpokládám, že důvodem účasti bude především prohloubení víry, služba (vzhledem k
velkému počtu těch, kteří se vrátili do týmu) a zábava (vzhledem k avizovaným překvapením a částečnému
utajování obsahu programu).

90

teprve jako čtvrtý nejvýše hodnocený důvod uváděli respondenti zábavu, předposledním
důvodem bylo poznat Boha a posledním vyřešit problém. Hypotéza se potvrdila pouze z
části.
Problematickým se ukázal být v dotazníku důvod "poznat Boha". Jak ukazuje tabulka níže,
odpovědělo na tuto otázku pouze 35% respondentů, neboť otázka byla položena
nejednoznačně a nevyplývalo z ní, zda je důvodem uvěřit, nebo prohloubit osobní vztah s
Bohem.
Tab. 22 ‐ Důvod účasti

Průměr (škála 1 ‐ 5)

Odpovědělo respondentů

prohloubit víru
poznat lidi
sloužit
bavit se
poznat Boha

1.67
2.17
2.31
2.68
2.92

72
72
70
72
26

řešit problém

3.86

70

U této otázky se ukázalo, že odlišné priority mají lidé podle toho, zda se účastnili v týmu
nebo ne. U obou skupin zůstává nejvíce ohodnoceným důvodem prohloubení víry; u
účastníků je druhým důvodem v pořadí poznat lidi, zatímco u lidí, kteří byli v týmu, je to
služba.
Účastníci, kteří nebyli v týmu

Účastníci, kteří byli v týmu

Tab. 23 ‐ Důvod účasti

průměr

Tab. 24 ‐ Důvod účasti

průměr

prohloubit víru
poznat lidi
bavit se
sloužit
řešit problém

1.70
2.19
2.52
2.92
3.80

prohloubit víru
sloužit
poznat lidi
bavit se
řešit problém

1.64
1.98
2.16
2.78
3.89

5.9.5

Analýza hypotézy T4 237

První část hypotézy se potvrdila, což je zřejmé z tabulky. Téměř 60% respondentům
vyhovuje, že program vede laik, téměř 35% to bere automaticky zeb toho, aby se nad tím
zamýšleli. Pouze necelá 3% respondentů uvedla, že jim nevyhovuje vedení laikem. Tito
účastníci se účastnili programu pouze jednou.

237

Hypotéza 4: Předpokládám, že účastníkům bude vyhovovat vedení laikem, ale současně budou
považovat za důležitou úlohu kněze, neboť součástí programu je mše svatá a obřady, které koná kněz.
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Důvodem k hypotéze, že účastníkům bude vyhovovat vedení laikem, byl především
předpokládaný nízký věk respondentů 238. V současné době existuje mnoho aktivit a
programů, které organizují laici. Tento výzkum je ovšem determinován oblastí působnosti,
a tou je ve většině případů Praha. Praha je specifická mimo jiné právě samostatnými
iniciativami mládeže z řad laiků. Proto zůstává otázkou, jak by "laické vedení" bylo
hodnoceno, pokud by se tento program častěji odehrával například v Severních Čechách
nebo na Jižní Moravě.
Tab. 25 ‐ Vyhovuje vedení laikem

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
spíše ano
neřeším
ne
spíše ne

27
17
25
2
3

33.66%
25.77%
34.02%
2.45%
4.11%

Druhá část hypotézy se taktéž potvrdila. Téměř 95% respondentů považuje přítomnost
kněze na TECu za důležitou. Úloha kněze na TECu spočívá především ve sloužení mše
svaté a konání obřadů. Kněz představuje také duchovní autoritu, ale veškeré rozhodování
a zodpovědnost je na bedrech laického vedoucího.
Tab. 26 ‐ Považuje za důležitou přítomnost kněze

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
spíše ano
spíše ne
nevím

58
11
1
4

77.73%
16.47%
2.16%
3.64%

5.9.6

Analýza hypotézy T5 239

TEC má za snahu vytvořit z účastníků společenství a naučit je ve společenství fungovat.
Jedním z prostředků, které k tomuto cíli mají přispět, je důraz na společné prožívání
programu 240. Účastníci sice mají svobodu v rozhodování, ale zvláště jsou‐li mladí, může
pro ně být těžké jít tzv. proti davu. Hypotézu jsem záměrně stanovila velmi otevřenou,
protože jsem nedokázala odhadnout, kolik respondentů nátlak na účast pocítilo. Ukázalo
se, že 20% respondentů nátlak na účast zažilo, 78% respondentů uvádí, že ne.
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Srov. 5.8.9 výše.

239

Hypotéza 5: Vzhledem k důrazu na společné prožívání programu předpokládám, že někteří účastníci
mohou pociťovat nátlak.
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Vždy se například čeká, až se poslední člověk vrátí z přestávky. Moderátoři skupinek se snaží do diskuse
zapojit všechny zúčastněné atd.
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Tab. 27 ‐ Pociťoval nátlak

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
někdy ano
ne
spíše ne
n/a

5
10
38
20
1

6.76%
13.51%
51.35%
27.03%
1.35%

V této souvislosti jsem se ještě zaměřila na možnou diskriminaci účastníků jiného než
katolického vyznání. Vzorek respondentů je velmi malý, ale pro zajímavost uvádím, že
respondent bez vyznání nepocítil diskriminaci a respondent nekatolického vyznání uvedl,
že spíše nepocítil diskriminaci.
5.9.7

Analýza hypotézy T6 241

U téměř 86% respondentů došlo podle jejich názoru k prohloubení víry, v této části se
tedy hypotéza potvrdila. Z testu nezávislosti vyplynulo, že prohloubení víry není závislé na
účasti v týmu.
Tab. 28 ‐ TEC pomohl k prohloubení víry

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
spíše ano
ne
spíše ne
nevím

43
21
3
3
4

54.88%
30.63%
4.32%
4.36%
5.80%

Jako kritérium pro zkoumání, co bylo příčinou prohloubení víry, jsem použila otázku č. 18
(skrze co vnímali respondenti nejvíce Boží přítomnost). Hlavním důvodem prohloubení
víry nebyly doprovodné obřady, jak stanovila hypotéza, ale modlitba, následovaná mší
svatou. Teprve na třetím místě je společenství, které v sobě zahrnuje hypotézou
předpokládané sdílení ve skupinkách. Hodnoty pro prvních pět prostředků, skrze které
respondenti vnímali Boží přítomnost, jsou velmi podobné, jak můžeme vidět v tabulce.
Nejméně pociťovali respondenti Boží přítomnost skrze přednášky a obřady. Přesto jsou na
škále 1 ‐ 5 ohodnoceny relativně kladně.
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Hypotéza 6: Předpokládám, že program povede u většiny účastníků k prohloubení víry, a to především
skrze doprovodné obřady a sídlení se ve skupinkách.
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Tab. 29 ‐ Boží přítomnost vnímána skrze

Průměr

modlitbu
mši svatou
společenství
službu
tým
obřady
přednášky

1.53
1.63
1.69
1.80
1.86
2.20
2.24

Vyhodnocení otázky č. 14 (co v programu nejvíce oslovilo) potvrdilo vyhodnocení otázky
č. 18, neboť vyplynulo, že pro respondenty byla nejvíce oslovující mše (1,63), modlitba
(1,72) a jako třetí zábava (1,88). Nejméně oslovující pak byla výtvarná činnost (2,68) a
svátost smíření (2,62). Z hodnocení této otázky vybočuje služba, u níž nevyplnilo žádný
údaj 28 respondentů, z nichž 27 nikdy nebylo v týmu. Naopak ti, kteří se k tomuto aspektu
programu vyjadřovali, službu ohodnotili nejvyšší známkou (1,41).
5.9.8

Analýza hypotézy T7 242

Hypotézu, zda většina respondentů na TECu objevila v sobě dary ke službě druhým, měla
ověřit otázka č. 8. Bohužel nebyla dostatečně jasně položena, protože nebylo řečeno, že
se jedná o objevení darů respondentů po absolvování programu jako účastník.
Z celkového počtu respondentů (bez ohledu na to, zda se účastnili programu opakovaně)
objevilo v sobě dary ke službě 39% respondentů, neobjevilo 15% a neví 46% respondentů.
Hypotéza se v tomto bodě tedy nepotvrdila.
Tab. 30 ‐ Objevil dary ke službě

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne
nevím

29
11
34

39.19%
14.86%
45.95%

Pokud se ale zaměříme na respondenty, kteří v týmu byli, objevíme zřejmou závislost 243.
Nejdříve jsem zjišťovala, jestli objevili dary respondenti, kteří nikdy nebyli v týmu. Ukázalo
se, že z 29 respondentů, kteří nebyli v týmu, 13,8% objevilo dary ke službě, 20,7%
neobjevilo dary ke službě a 65,5% neví.
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Hypotéza 7: Předpokládám, že většina účastníků díky programu objeví dary ke službě druhým, což je
bude inspirovat k většímu nasazení se v pomoci druhým lidem.
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Chí‐kradrát test: Pr 0.0016, Cramerovo V: 0.4177.
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Oproti tomu téměř 56% respondentů, kteří byli v týmu, dary ke službě objevilo, 11%
neobjevilo a 33% neví. Celkový vliv účasti v týmu na objevení darů ke službě druhým lidem
můžeme vidět v grafu.
Graf č. 11
Vliv účasti v týmu na objevení darů ke službě
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Druhá část hypotézy, že respondenti, kteří v sobě objeví dary ke službě, budou inspirování
k angažovanosti v pomoci druhým lidem, se prokázala. Jak ukazuje tabulka, téměř 66%
respondentů, kteří dary ke službě objevili, program TEC inspiroval k pomoci druhým
lidem. V tomto případě se nepotvrdila závislost účasti v týmu a inspirace v pomoci
druhým lidem, i když respondentů, kteří byli v týmu, bylo inspirováno 32%, respondentů,
kteří v týmu nebyli, bylo inspirováno pouze 13%.
Tab. 31 ‐ Respondenta, který objevil dary ke službě druhým lidem:
TEC inspiroval ke službě druhým

ano
65.52%

ne
10.34%

nevím
24.14%

Graf ukazuje, nakolik byli respondenti, kteří v sobě objevili dary ke službě druhým lidem,
inspirováni účastí na programu, aby se více angažovali v pomoci druhým lidem.
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Graf č. 12
Vliv objevení darů ke službě na touhu pomáhat lidem
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Celkově (bez ohledu na to, zda respondenti objevili nebo neobjevili dary ke službě) byl
TEC impulsem více se angažovat v pomoci druhým lidem pro 47% respondentů, u 14%
respondentů nebyl tento efekt a 39% neví.
5.9.9

Analýza hypotézy T8 244

Vzhledem k tomu, že v týmu objevilo nové dary 44% respondentů a lépe se naučilo
využívat svoje dary 69% respondentů, byla hypotéza pravdivá. Poměrně vysoké procento
(42% respondentů) uvedlo na otázku, zda v týmu objevili nové dary, že neví. Výzkum
ukázal, že 53% respondentů, kteří uvedli, že nevědí, v týmu byla pouze jednou. Z toho
vyvozuji, že opakovaná účast v týmu spíše vede k objevení nebo prohloubení darů ke
službě druhým.
Tab. 32 ‐ V týmu objevili nové dary

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne
nevím

20
6
19

44.44%
13.33%
42.22%

Tab. 33 ‐ V týmu se naučili lépe používat stávající dary

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne
nevím

31
3
11

68.89%
6.67%
24.44%
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Hypotéza 8: Předpokládám, že účastníci, kteří se vrátí do týmu, objeví v sobě díky různorodosti
služebných funkcí nové dary, nebo prohloubí ty, které už mají.
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5.9.10

Analýza hypotézy T9 245

Analýza výsledků popsaná v tabulkách níže potvrdila obě části hypotézy. Program vzbudil
touhu mluvit o Bohu u 54% respondentů. Neprokázala se závislost, která by ukazovala, že
na touze mluvit o Bohu má vliv účast v týmu. Výsledky ale uvádějí, že touhu mluvit o Bohu
má 35% respondentů, kteří byli v týmu, 19% respondentů, kteří v týmu nebyli.
Tab. 34 ‐ TEC vzbudil touhu mluvit o Bohu

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne
nevím

40
19
15

54.05%
25.68%
20.27%

Pouze 24% respondentů uvedlo, že program přispěl ke schopnosti hlásat evangelium.
Neprokázala se závislost, která by ukazovala, že ke schopnosti hlásat evangelium přispěla
účast v týmu.
Tab. 35 ‐ TEC přispěl ke schopnosti hlásat evangelium

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne
nevím

18
18
38

24.32%
24.32%
51.35%

Analyzujeme‐li vztah mezi schopností hlásat evangelium a touze mluvit o Bohu, zjistíme,
že mezi těmito proměnnými je závislost, jak ukazuje graf. Ukázalo se, že u respondentů,
kterým program pomohl ve schopnosti hlásat evangelium, je větší touha mluvit o Bohu a
naopak.
Graf č. 13
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TEC nepřispěl ke schopnosti hlásat evangelium
TEC nevzbudil touhu mluvit o Bohu

Hypotéza 9: Předpokládám, že program v účastnících vzbudí potřebu mluvit o Bohu s lidmi, ale nebude
příliš přínosný se schopnosti předávat evangelium, a to z důvodu, že program je především prožitkový a
zážitky jsou těžko přenosné.
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V souvislosti se schopností hlásat evangelium jsem se dotazovala respondentů, kteří měli
na TECu svědectví, jestli byla tato zkušenost přínosná z hlediska schopnosti hovořit před
lidmi. 60% respondentů, kteří měli na TECu svědectví uvedlo, že jim tato zkušenost
pomohla ("ano" či "spíše ano").
5.9.11

Analýza hypotézy T10 246

Analýza potvrdila hypotézu, že respondenti, kteří absolvovali TEC, ho doporučili dalším
lidem. 92% respondentů uvedlo, že by program TEC doporučilo ("ano" nebo "spíše ano") a
celkem 77% respondentů tak učinilo. Z pozvaných lidí se programu zúčastnilo 56%
oslovených, 25% se nezúčastnilo a 19% respondentů nevědělo, zda se oslovený programu
zúčastnil.
Tab. 36 ‐ Doporučil TEC

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
ne

77.03%
22.97%

57
17

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že existuje závislost mezi účastí v týmu a doporučením
programu dalším lidem 247. Respondenti, kteří byli v týmu,, doporučují program častěji
(87% z těch, kdo byli v týmu) než respondenti, kteří v týmu nebyli (62% z těch, kdo nebyli
v týmu). Graf ukazuje,
Graf č. 14
Vztah mezi účastí v týmu a doporučením programu
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Hypotéza 10. Předpokládám, že absolventi programu doporučí TEC dalším lidem, a to především tehdy,
pokud se sami vrátili do týmu.
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Chí‐kradrát test: 0.0141, Cameronovo V: 0.2855.
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5.9.12

Analýza hypotézy T11 248

Poslední hypotéza se potvrdila, když celkově pozitivně hodnotilo program 93%
respondentů. Za moderní ("ano" či "spíše ano") program považuje 96% respondent.
Tab. 37 ‐ Celkové hodnocení

Celkem (počet)

Celkem (%)

pozitivně
negativně

72
2

97.30%
2.70%

Tab. 38 ‐ TEC je moderní

Celkem (počet)

Celkem (%)

ano
spíše ano
ne
spíše ne
n/a

45
26
1
1
1

63.10%
32.97%
1.91%
1.37%
0.65%

5.9.13

Nedořešené otázky

Kromě problémů vzniklých nepřesně položenými otázkami, které jsem uvedla přímo u
analýzy jednotlivých hypotéz, jsem si uvědomila, že jsem mohla TEC zkoumat i z hlediska
jeho použitelnosti jako katechetického nástroje. Tento program byl totiž několikrát
pořádán pro konkrétní skupinu lidí, kteří se připravovali na biřmování.
Uvědomuji si také, že analýza tohoto programu není zcela jistě vyčerpávající, a to
především z důvodu omezení jeho zkoumání na TEC pro mládež. Předpokládám, že
výzkum by přinesl jiné výsledky, pokud by se ho účastnili starší účastníci.
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Hypotéza 11. Předpokládám, že absolventi budou považovat program za moderní a budou ho hodnotit
pozitivně.
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6.

ZÁVĚR

Východiskem pro výzkum byla doporučení dokumentů II. vatikánského koncilu a některé
pokoncilní dokumenty, které téma evangelizace rozvíjejí. Oba zkoumané programy se
zaměřují na předávání evangelia, každý má však jinou cílovou skupinu. Z analýzy
vyplynulo, že většina respondentů obou programů aktivně podobný program nehledala a
účastnili se na základě osobnímu pozvání. Tento závěr jasně ukazuje na to, že nelze
spoléhat pouze na propagaci prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
I v době rozmáhajících se komunikačních technologií zůstává zodpovědnost za šíření
evangelia na osobní angažovanosti každého křesťana.
Zajímavé je, že obou programů se opakovaně účastní větší počet věřících respondentů, a
to i přesto, že obsah programu zůstává stejný, a z hlediska nauky jim tedy mnoho nového
nepřinese. Jako hlavní důvod se ukazuje touha sloužit druhým lidem. Většina lidí, kteří
díky evangelizačnímu programu uvěřili nebo prohloubili víru, se do programu vrací jako
služebníci. Tito lidé pak častěji v sobě objevují dary ke službě druhým a touhu mluvit
o Bohu. Tato touha je pak o to větší, o co více jim program pomohl srozumitelně
evangelium předávat. V tomto ohledu, tedy v pomoci rozvíjet schopnosti předávat
evangelium, mají oba programy rezervy.
Důvodem účasti na obou programech bylo buď poznat Boha, nebo prohloubit víru.
U evangelizačního programu se jako nejúčinnější prostředek předávání evangelia ukázaly
přednášky o základech křesťanství a diskuse, pastorační program napomohl k prohloubení
víry nejvíce prostřednictvím motlitby, účasti na mši svaté a služby. Účastníci obou
programů se shodli také na důležitosti lidských vtahů a budování společenství. Na tomto
můžeme vidět, jaký je častý scénář vývoje víry. Na začátku je často člověk jako Boží
nástroj, který je impulsem k tomu, aby oslovený začal o křesťanství přemýšlet. Pro
takového člověka jsou důležité nejprve mezilidské vztahy a prostředí, ve kterém se
o křesťanství dozvídá. Dalším krokem je srozumitelné předání evangelijní zvěsti, o které
může účastník ve svobodě diskutovat. Po konverzi zůstává pro člověka důležitý lidský
faktor, tedy společenství; potřebuje najít své místo v církvi. Prohlubování víry pak probíhá
prostřednictvím účasti na životě církve, především životem ze svátostí. Známkou
prohlubující se víry je pak touha předávat evangelium dalším lidem a nasazení se ve
službě druhým lidem.
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Vedoucí úloha laiků v obou programech je vnímána většinou pozitivně. Zvláště mladí lidé
ji přijímají více méně automaticky. U obou programů se také ukázala jako důležitá
přítomnost kněze.
Je zřejmé, že v případě zkoumaných programů hromadné sdělovací prostředky sice
nemají zásadní vliv na šíření evangelia, umožňují však křesťanům předávání „know‐how“,
tedy osvědčených evangelizačních metod, které se ukázaly jako účinné. Především díky
internetu je pak možná mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností a do určité míry
i budování vtahů vzniklých prostřednictvím účasti na evangelizačních programech.
Z praktického hlediska by tato práce mohla posloužit jako podklad k reflexi organizátorům
obou evangelizačních programů. Dle mého názoru by bylo možné v některých případech
(např. příprava ke svátostem) využít i návaznosti některých evangelizačních prvků v obou
programech. Pro některé absolventy kurzů Alfa by tam mohl být TEC dalším stupněm
prohloubení víry.
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RESUMÉ
Záměrem této práce bylo zjistit, zda dva zkoumané evangelizační programy vzniklé pro
II. vatikánském koncilu reflektují současnou situaci a potřeby v církvi a ve společnosti a jsou
schopné srozumitelně a účinně zprostředkovat evangelium. Jako východisko pro výběr programů
sloužily závěry II. vatikánského koncilu a nejdůležitější pokoncilní dokumenty vyjadřující se
k tématu evangelizace. V teoretické části se práce zabývá nejprve samotnými pojmy evangelizace
a pastorace. Následně práce zkoumá, jak se na potřebu evangelizace dívá II. vatikánský koncil.
Vychází přitom ze dvou pohledů na církev, a to církev evangelizujcí a církev evangelizovanou, a
z nich vycházejících potřeb. Závěry jsou pak aplikovány na české prostředí. Empirická část práce se
věnuje průběhu programů, z nichž jeden je zaměřen na evangelizaci vnější, druhý na evangelizaci
vnitřní. Cílem je popsat používané evangelizační a pastorační prostředky. Stanovené hypotézy jsou
ověřovány prostřednictvím dotazníku, který zjišťuje účinnost obou programů a míru jejich recepce
účastníky i organizátory. Následná analýza výsledků ukazuje, že u většiny respondentů došlo za
přispění používaných evangelizačních prostředků k pokroku, pokud jde o přijetí, prohloubení a
následné schopnosti předávání evangelia.

ANNOTATION – NEW EVANGELIZATION PROGRAMS
The intent of this thesis was to ascertain whether the two selected evangelization programs
reflect the current situation in and the needs of the Church and society and whether they are able
to pass the gospel comprehensibly and effectively. Selection of the programs was based on the
conclusions of the Second Vatican Council and the most important post‐council documents
commenting on the topic of evangelization. The empirical part of the thesis deals with the course
of the programs, one of which focuses on external evangelization and the other one on internal
evangelization. The aim is to describe the tools used for evangelization and pastorate. Determined
hypotheses are verified through a questionnaire ascertaining the effect of each program and the
extent of their reception by both participants and organizers.
Key words:

• Evangelization
• Pastorate
• Second Vatican Council
• Evangelization programs
• Church
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Příloha č. I: DOTAZNÍK ‐ RECEPCE TECu
Identifikace respondenta
věk
muž

žena

student

pracující

jiné

ukončené vzdělání ‐ základní

křesťan nekatolík

římský katolík
věřící od dětství
1.

středoškolské

vysokoškolské

nekřesťan

bez vyznání

jiné

konvertita
ne

Účastnil ses TECu jako pomocník v týmu? ano
-

v obilném týmu ‐ kolikrát

-

v sálovém týmu ‐ kolikrát

2.

Jak jste se dozvěděl o programu byl jsem pozván osobně (rozklikni, vyber)

3.

Je pro Tebe důležitý internet v budování a udržování vztahů vzniklých na TECu?
ano
spíše ano spíše ne
ne

4.

Vnímáš program jako moderní, oslovující současné lidi? ano
ne
ne

5.

Hledal jsi aktivně program s podobným zaměřením? ano

6.

Vnímal jsi, že je na tebe jako na účastníka činěn nátlak (účast na obřadech,
někdy ano spíše ne
ne
přijmout názor...)? ano

7.

Vnímal jsi diskriminaci/nepochopení kvůli jinému než katolickému vyznání? ano
někdy ano spíše ne
ne

8.

Objevil jsi na TECu v sobě dary ke službě druhým? ano
chceš‐li
)

9.

Pokud jsi byl na TECu vícekrát, pomohla ti opakovaná účast
ne

spíše ano

ne, byla to náhoda

ne

nevím

(jaké,

nevím

-

nacházet nové dary? ano

-

prohlubovat dary, které máš? ano

ne

nevím

10.

Vyhovovalo ti, že TEC vede laik? ano

11.

Vnímal jsi přítomnost kněze jako důležitou? ano
nevím

12.

Pomohl ti program k prohloubení víry? ano
nevím

13.

Našel jsi na TECu nové přátele? ano

14.

Co tě v programu nejvíce oslovilo? (1=nejvíce, 5=nejméně, jako ve škole)
-

přednášky/svědectví 1

-

doprovodné obřady 1

-

mše svatá 1

-

modlitba 1

-

možnost svátosti smíření 1

2
2

3
3

2

3

2
4
4

3

4
4

spíše ano

ne

spíše ano

4
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neřeším to

spíše ne

spíše ne

5
5

ne

ne

nevím

(jaký nejvíc

5
3

spíše ne

spíše ano

5
2

spíše

5

)

ne

-

práce ve skupinkách 1

2

3

4

5

-

diskusní panel o životních povoláních 1

-

výtvarná činnost 1

2

3

4

5

-

společná zábava 1

2

3

4

5

-

služba v týmu (pokud jste byl v týmu) 1

-

nic

2

3

4

5

2

3

4

5

15.

Pomohla ti účast na TEcu ve schopnosti srozumitelně předávat evangelium? ano
ne
nevím

16.

Vzbudil v tobě TEC touhu mluvit o Bohu s lidmi? ano

17.

Inspiroval tě TEC více se angažovat v pomoci druhým lidem ano

18.

Vnímal jsi Boží přítomnost / působení skrze (1=nejvíce, 5=nejméně, jako ve škole)
2

3

4

modlitbu 1

-

mši svatou 1

3

4

5

-

doprovodné obřady 1

2

3

-

přednášky/svědectví 1

2

3

4

-

společenství lidí 1

2

3

4

5

-

chování lidí v týmu 1

-

službu druhým 1

19.

2

4

2

3

4

3

4

5

5

(který

ne

nevím

)

5
5

Hlavní důvod, proč jsi se účastnil programu, bylo (1=nejvíce, 5=nejméně, jako ve
škole)
-

poznat Boha (pokud jsi v něj nevěřil) 1

-

prohloubit víru 1

2

3

4

-

poznat lidi 1

2

3

4

5

-

pobavit se 1

2

3

4

5

-

sloužit druhým 1

2

3

4

-

vyřešit problém 1

-

jiný důvod (jaký, chceš‐li

2

3

2

4
)

Doporučil jsi program někomu? ano

22.

5

5

21.

pozvaný přišel

4

5

Doporučil bys program svým známým? ano
nevím
-

3

5

20.

23.

nevím

5

-

2

ne

spíše ano

spíše ne

ne

ne

nepřišel

Pokud jsi sám měl přednášku, vnímáš, že ses díky tomu
-

naučil lépe mluvit před lidmi ? ano

-

poznal díky přípravě lépe, co učí církev? ano
nevím
Hodnotíš TEC celkově pozitivně

spíše ano

negativně
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spíše ne
spíše ano

ne
spíše ne

nevím
ne

Příloha č. II: DOTAZNÍK ‐ RECEPCE KURZŮ ALFA
Identifikace respondenta
věk
muž

žena

student

pracující

jiné

ukončené vzdělání ‐ základní
římský katolík

středoškolské

křesťan nekatolík

vysokoškolské

nekřesťan

Pokud jste katolík, jste: pokřtěný jako dítě
kurzů Alfa

bez vyznání

konvertita

jiné

konvertita po absolvování

2.

Kolikrát jste absolvoval kurzy Alfa jako účastník

3.

Kolikrát jste absolvoval kurzy Alfa jako pomocník v týmu

4.

V týmu jsem působil jako (zaškrtněte i více možností)
- vedoucí kurzu

- pořadatel kurzů Beta

- vedoucí skupinky

- pomocník ve skupince

- hudebník

- řečník

- příprava zázemí

- vaření

- úklid

- jiné

5.

Jak jste se dozvěděl o kurzech Alfa byl jsem pozván osobně (rozklikněte, vyberte)

6.

Vnímáte kurzy Alfa jako moderní program, oslovující současné lidi? ano
nevím

7.

Hledal jste aktivně program s podobným zaměřením? ano

8.

Vnímal jste, že je na vás jako na účastníka činěn nátlak uvěřit? ano
spíše ne
ne

9.

Vnímal jste diskriminaci/nepochopení kvůli jinému než katolickému vyznání? ano
někdy ano spíše ne
ne

10.

Vyhovovalo vám, že program vedou laici a ne kněz? ano
ne
nevím

11.

Vnímal jste přítomnost kněze jako důležitou? ano
nevím

12.

Myslíte, že kurzy Alfa poskytují smysluplné odpovědi na otázky týkající křesťanství?
ano
spíše ano spíše ne
ne
nevím

13.

Pomohl vám program uvěřit v Boha? ano

14.

Pokud jste věřící, pomohl vám program k prohloubení víry? ano
spíše ne
ne
nevím

15.

Uveďte, prosím, u každé části programu, jak pro Vás byla přínosná z hlediska
poznání křesťanství. (1=nejvíce, 5=nejméně, jako ve škole)
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ne, byla to náhoda
někdy ano

spíše ano

spíše ano

spíše ano

ne

spíše ne

spíše ne

spíše ne

ne

ne

nevím

spíše ano

-

společná večeře 1

-

modlitba 1

2

3

4

-

písně 1

3

4

5

-

přednášky/katecheze 1

-

diskuse 1

-

lidé v týmu 1

-

účastníci programu 1

-

služba v týmu (pokud jste byl v týmu) 1

-

nic

2
2

2

3

4

5

5
2

3

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

4

5

5
2

3

4

5
ne

nevím

16.

Pomohly Vám kurzy Alfa v řešení konkrétního problému? ano
jakého, chcete‐li

17.

Pomohly Vám kurzy Alfa ve schopnosti srozumitelně předávat evangelium? ano
ne nevím

18.

Vzbudily ve Vás kurzy Alfa touhu mluvit o Bohu s lidmi? ano

19.

Je pro Vás víra v Boha spojená se vstupem do katolické církve? ano

20.

Pomohl Vám kurz Alfa k přijetí některé z níže uvedených svátostí? (zaškrtněte,
pokud ano)
-

křest

-

svátost smíření

-

svátost biřmování

-

eucharistie

21.

nevím
ne

nevím

Hlavní důvod, proč jste se účastnil programu, bylo (1=nejvíce, 5=nejméně, jako ve
škole)
2

3

4

5

-

poznat Boha 1

-

diskutovat 1

2

3

4

5

-

poznat lidi 1

2

3

4

5

-

prohloubit víru 1

2

3

4

-

vyřešit problém 1

-

sloužit v týmu 1

-

jiný důvod

2
2

3
3

5

4
4

5
5

jaký, chcete‐li

22.

Doporučil byste program svým známým? ano
nevím

23.

Doporučil jste program někomu? ano
-

24.

ne

pozvaný přišel

spíše ano

ne

nepřišel

Hodnotíte kurzy Alfa celkově pozitivně
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negativně

spíše ne

ne

Příloha č. III. ‐ Náboženské vyznání obyvatelstva 1950 a 1991

Náboženské vyznání

Počet obyvatel

Přírůstek (‐úbytek)

(v tis.)

1950‐1991

1950

1991

abs.

6 792

4 021

33

Evangelické celkem

Složení v %

%

1951

1991

‐ 2 771

‐ 40,80

76,35

39,03

7

‐ 26

‐ 78,79

0,37

0,07

511

255

‐ 256

‐ 50,10

5,74

2,48

v tom: českobratrské
evang.

402

204

‐ 198

‐ 49,25

4,52

1,98

slezské evangel.

58

33

‐ 25

‐43,10

0,65

0,32

slovenské evangel.

23

4

‐ 19

‐ 82,61

0,26

0,04

4

1

‐3

‐ 75,00

0,04

0,01

24

13

‐ 11

‐ 45,83

0,27

0,13

50

19

‐ 31

‐ 62,00

0,56

0,18

947

178

‐ 769

‐ 81,20

10,64

1,73

8

1

‐7

‐ 87,50

0,09

0,01

Jiné

13

42

29

223,08

0,15

0,41

Nezjištěné

23

1 666

1 643

x

0,26

16,18

Bez vyznání

519

4 113

3 594

692,48

5,83

39,93

8 896 10 302

1 416

15,92

100,00

100,00

Římskokatolické
Řeckokatolické

reform. křesť.
ostatní evangelické
Pravoslavné
Československá husit.
církev
Židovské náboženské obce

Celkem

zdroj: http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/D600323F50/$File/kap_I_07.pdf
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