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Úvod 

 
Ve své práci se budu zabývat problematikou laiků zaměstnaných jako pastorační 

asistenti1 v Arcidiecézi pražské. Domnívám se, že se jedná o velmi aktuální téma 

pro dnešní farní pastoraci. Pastorační asistenti tvoří poměrně značnou skupinu 

zaměstnanců Arcibiskupství pražského. Většina z nich je aktivní ve farnostech, kde jsou 

přímo podřízeni duchovnímu správci, se kterým velice úzce spolupracují. Přitom se jim 

a jejich práci stále nevěnuje dostatek prostoru a pozornosti. Předpisy universálního práva 

se osobou pastoračního asistenta, takto konkrétně pojmenovanou, vesměs nezabývají. 

Předpisy na úrovni České biskupské konference o pastoračních asistentech velmi stručně 

pojednávají, především však z hlediska duchovní péče o ně. Až mezi předpisy 

Arcibiskupství pražského, a jistě i jiných diecézí, můžeme najít některé normy a směrnice, 

které upravují službu pastoračních asistentů. Proto bych ráda na toto téma upozornila 

a souhrnně pojednala o tom, kdo je pastorační asistent a jakou úlohu zastává ve farní 

pastoraci. Budu se též zabývat konkrétními administrativními předpisy, které jsou 

v Arcidiecézi pražské stanoveny v souvislosti se zaměstnáváním pastoračních asistentů. 

Očekávám, že se mi podaří obhájit jejich vlastní a specifickou roli ve správě farnosti 

a ve farní pastoraci. Domnívám se, že pastorační asistenti zastávají 

ve farnostech Arcidiecéze pražské jedinečnou úlohu a že nejsou vnímáni jen jako nouzová 

náhrada za nedostatek kněží. Ve své práci se pokusím – nejen na základě studia literatury, 

ale též na základě zpracování náplní práce pastoračních asistentů – tuto domněnku 

potvrdit, příp. vyvrátit. Setkala jsem se však i s opačným názorem, a sice že pastorační 

asistenti nahrazují a přebírají službu farníků, kteří by se sami měli, coby dobrovolníci, 

zapojovat do činností farnosti, a tak přijmout spoluzodpovědnost za svoji farnost, potažmo 

za církev. Je to jistě zajímavý názor a myslím, že stojí za to se nad ním zamyslet. 

Nedomnívám se však, že by tento problém byl příliš rozšířen a že by za malou aktivitu 

farníků mohla pouze přítomnost pastoračního asistenta. Pokusím se v této práci přinést 

nějakou odpověď i k této problematice. Pokud jde o již výše zmíněné pracovní náplně, 

dovolím si vyjádřit předpoklad, že se v nich bude objevovat nejčastěji činnost 

administrativní. Myslím si totiž, že právě v této oblasti potřebují duchovní správci farností 

největší pomoc. Mám za to, že své povolání ke kněžství lépe a raději naplňují např. 

                                                 
1 Pro větší přehlednost budeme užívat pouze mužský ekvivalent, budeme však mít na mysli muže i ženy, 
pokud nebude z kontextu vyplývat jinak. 
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v pastoračních a liturgických úkonech než např. v administrativě či správě majetku, což 

však k jejich povolání duchovního správce farnosti patří také.  

Dříve však, než se budu zabývat službou pastoračních asistentů, zaměřím se 

na povolání a poslání laiků dnešní doby, jak o tom pojednává ve svých dokumentech 

a právních předpisech universální církev. Aniž bych opominula působnost laiků ve světě, 

pojednám především o možnostech jejich působení uvnitř církve ve spolupráci s hierarchií. 

Tyto možnosti nahlédnu ze dvou hledisek, a to z hlediska teologického a církevně-

právního.  

Dále přistoupím k pojednání o laicích zaměstnaných v církvi podle směrnic České 

biskupské konference. Zde představím jedinou směrnici, která byla v souvislosti 

s pastoračními pracovníky vydána, s názvem Směrnice ČBK o duchovní péči o pastorační 

pracovníky. Dále pak se budu zabývat návrhem dosud nevydané směrnice 

pro zaměstnávání laiků ve farnostech, který se velmi důkladně zabývá osobou pastoračního 

asistenta. Zároveň si se zvláštním zřetelem na laiky v církvi připomeneme práci Plenárního 

sněmu katolické církve v ČR. 
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1 Povolání a poslání laiků 
 

„V církvi jsou různé služby, ale jedno poslání.“2 A posláním církve je „nejen přinášet 

lidem Kristovo poselství a jeho milost, ale také pronikat a zdokonalovat duchem evangelia 

řád časných věcí. Laici tedy, kteří plní toto poslání církve, konají svůj apoštolát jak 

v církvi, tak ve světě, jak v řádu duchovním, tak i časném“3.  

Abychom však vůbec mohli v této práci slovo laik používat, musíme tomuto pojmu 

správně porozumět. Dříve tedy, než pohlédneme na povolání laiků podle místa jejich 

působení, budeme se věnovat výkladu pojmu laik. Závěrem této části si ještě krátce 

představíme nejdůležitější dokumenty, které se problematikou laiků zabývají. 

 

1.1 Vymezení pojmu laik 
 

Pokud se máme zabývat povoláním a posláním laiků, je třeba na prvním místě 

objasnit, jak vlastně v církevní terminologii rozumíme pojmu laik. K tomu nám poslouží 

především dvě církevní definice, z nichž jedna je obsažena v Dokumentech 

II. vatikánského koncilu a má povahu spíše teologickou a druhá je uvedena v Kodexu 

kanonického práva a má povahu spíše právní. 

Dříve však, než si vyložíme pojem laik podle církevních definic, podíváme se, co 

nám k tomuto výrazu nabízí slovník cizích slov. Slovo laik zde v prvním a hlavním 

významu slova vyjadřuje člověka neškoleného v určitém oboru, na druhém místě jde 

o protiklad k duchovním a řeholníkům: „světský člověk, nekněz“. Slovo laický pak 

znamená na prvním místě „neškolený, neodborný“, na druhém místě „necírkevní, 

světský“.4 Takto tedy chápe dnešní svět slovo laik. Nutno dodat, že obdobně ho chápala 

před koncilem i církev, když popisovala význam slova laik jako takového člověka, který 

„nemá v církvi žádný úřad a není členem řeholního stavu“5. Tento předkoncilní popis však 

říká jen, kdo laik není, a neříká, kdo je a jaké má poslání. Chybí vyjádření, zda i laici mají 

nějakou sobě vlastní službu v církvi. Krom toho se zde vůbec nemluví o jejich příslušnosti 

k církvi skrze křest. Pravděpodobně proto, že křest se předpokládal u každého. Papež Jan 

                                                 
2 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, (ze dne 
18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
22002, 379–413, 2. 
3 Tamtéž 5. 
4 Srov. Laik, laický, in: Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2001, 447. 
5 BOUBLÍK Vladimír: Boží lid, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 21997, 310. 
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Pavel II. reflektuje koncilní vymezení pojmu laik a říká, že koncil překonal „předchozí 

převážně negativní interpretace a postavil se na zcela pozitivní stanovisko“6. 

Druhý vatikánský koncil se totiž snažil pojem slova laik vyjádřit poněkud přesněji, 

ne však na úrovni popisu vědeckého, ale jen popisu všeobecného, který by zachytil hlavní 

rysy důstojnosti a poslání laiků.7 Podle věroučné konstituce o církvi Lumen gentium se 

slovem laik označují „všichni věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a stavu 

řeholního, právně uznaného v církvi; tedy věřící křesťané, kteří – když byli křtem 

přivtěleni ke Kristu a učiněni Božím lidem, a tak se stali svým způsobem účastnými 

Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského – vykonávají svým podílem poslání 

celého křesťanského lidu v církvi a ve světě“ 8. Zajímavostí je, že z tohoto vymezení pojmu 

laik jsou souslovím „věřící křesťané“ vyčleněni lidé, kteří jsou sice pokřtěni, ale nejsou 

věřící. Těžko tedy soudit, zda ten či onen je laikem v tomto slova smyslu, nebo ne. Pokud 

však potřebujeme jistotu, můžeme se obrátit na kanonickou definici. 

Podle II. knihy Kodexu kanonického práva, která se nazývá Boží lid, se křesťané dělí 

do dvou skupin. První skupina se nazývá duchovní a tu kodex definuje jako křesťany, kteří 

jsou z Božího ustanovení posvátnými služebníky. Ostatní se nazývají laikové čili k řesťané, 

kteří nepřijali svátost svěcení.9 Nutno upozornit, že na tomto místě kodex nepočítá se 

stavem řeholním, nicméně ve třetí části knihy Boží lid, nazvané Společnosti zasvěceného 

života a společnosti apoštolského života, kodex říká, že „stav řeholního života není svou 

povahou ani stavem duchovním, ani laickým“10. Jednotliví řeholníci však mohou být 

duchovními i laiky, přičemž stav řeholní v církvi představuje speciální kanonický stav.11 

Kanonická definice nám tedy s naprostou přesností ukáže na toho, kdo je laik. Je to prostě 

křesťan, který nepřijal svátost svěcení. V podstatě nám ho vymezí nejdříve pozitivně a poté 

negativně, a to pomocí dvou svátostí. Jedná se o přijatou svátost křtu a nepřijatou svátost 

svěcení. Stav ordinovaných služebníků a stav laiků se definuje na základě jejich odlišnosti 

a protikladnosti.  

                                                 
6 JAN PAVEL II.: Posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici, 
(ze dne 30. prosince 1988), Praha: Zvon, 21996, čl. 9. 
7 Srov. BOUBLÍK: op. cit., 310-311. 
8 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: V ěroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne 21. listopadu 
1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 22002, 29–
100, čl. 31. 
9 Srov. Kodex kanonického práva, Praha: Zvon, 1994, kán. 207 § 1 CIC. 
10 Tamtéž, kán. 588 § 1 CIC. 
11 Srov. HRDINA Antonín: Kanonické právo, Praha: Eurolex Bohemia s. r. o., 2002, 218. 
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Kněží a laici však patří společně do společenství Božího lidu a jako pokřtění mají 

mnohonásobně více společného než toho, co je odlišuje, či dokonce dělí.12 Vždyť všichni 

přijali jeden křest a všichni jsou povoláni, aby směřovali k Bohu skrze následování Ježíše 

Krista, aby tak dosáhli všichni stejného cíle – života věčného. Dnešní pojetí slova laik je 

v určitém nesouladu s biblickým chápáním. Řecké slovo laos – lid, z toho pak laikos – 

patřící k lidu, vyjadřovalo v prvotní církvi člověka, který náleží k lidu, a to k lidu Božímu, 

člověka, který věří v Krista a který jím je povolán. To se týkalo všech, i nositelů 

církevního úřadu. Ti, kdo nebyli nositeli církevního úřadu, nebyli v Novém zákoně nijak 

souhrnně označováni. Stejně tak ani nositelé úřadů a charismat, jako jsou apoštolové, 

episkopové, presbyteři a diakoni, nejsou v Novém zákoně od ostatních odlišeni na základě 

různosti stavů.13  

Abychom dokreslili pojem laik, jak je chápán dnes, pojďme se nyní na následujících 

stránkách zabývat otázkou, jaké je jejich povolání a poslání. Tím pojem laik doplníme 

o důležité charakteristiky, které k němu nezbytně patří. 

 

1.2 Laici jsou povoláni k práci ve světě 
 

Přestože se tato práce zabývá úlohou pastoračních asistentů, tedy laiků pracujících 

ve službách církve, je důležité na prvním místě upozornit na výrok II. vatikánského 

koncilu, že „vlastní a zvláštní vlastnost laiků je jejich světský ráz“14. Neznamená to, že 

koncil považuje službu laiků v církvi za druhořadou, to určitě ne, jen chce zvláštním 

způsobem upozornit na to, že práce laiků ve světě je důležitou a nenahraditelnou službou 

zároveň pro celou církev.15 V Matoušově evangeliu následuje hned po Ježíšově kázání 

o blahoslavenstvích výrok o soli a světle: „A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, 

ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše 

dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,15-16). Tyto evangelijní 

obrazy „se sice týkají bez rozdílu všech Ježíšových učedníků, ale zvláštním způsobem 

laiků“16. Bůh tedy volá laiky k tomu, aby plnili své úkoly a funkce, které zastávají ve 

světě, v duchu evangelia a přispívali k posvěcení světa z nitra, tj. přímo z těch míst, kde se 

právě nacházejí. Volá je k tomu, aby hlásali Krista druhým lidem skrze příklad svého 

                                                 
12 Srov. NEUNER Peter: Laici a klérus?. Společenství Božího lidu, Praha: Vyšehrad, 1997, 101. 
13 Srov. Tamtéž 33. 
14 LG 31. 
15 Srov. BOUBLÍK: op. cit., 312. 
16 CHfL 15. 
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života, víru, naději a lásku.17 Vždyť právě v tomto zvěstování a svědectví mají laici 

přirozené a nezastupitelné místo: skrze ně je církev účinně přítomna v nejrůznějších 

částech světa.18 

Kodex kanonického práva dokonce říká, že laici mají povinnost i právo 

spolupracovat, aby všichni lidé všude ve světě poznali a přijali Boží poselství spásy, 

a dodává, že tato povinnost je tím naléhavější v podmínkách, kdy lidé pouze od nich 

mohou slyšet evangelium a poznat Krista.19 Dále kodex samostatným kánonem ukládá 

povinnost křesťanským rodinám, aby spolupracovaly na utváření Božího lidu, 

a křesťanským rodičům, aby vychovávali své děti podle učení církve.20 Laici mají tedy své 

nezastupitelné místo v úloze hlásat světu evangelium. Svůj vliv mohou zvláštním 

a přirozeným způsobem uplatňovat ve svých rodinách, mezi přáteli, ve svých zaměstnáních 

a na dalších místech, kde se setkávají s lidmi. 

 

1.3 Povolání laiků ke službě a práci v církvi 
 

Kromě zvláštního a vlastního poslání laiků být solí země a světlem světa (srov. Mt 

5,13-14) jsou všichni laici také povoláni, aby se přičiňovali o růst a posvěcení církve.21 

Někteří laici jsou povoláni navíc ještě k užší spolupráci se stavem hierarchickým. Z toho, 

co bylo napsáno je patrné, že se setkáváme alespoň se dvěma způsoby, kterými se laici 

zapojují do činnosti církve. Je nutné, abychom oba způsoby pro účely této práce pojmově 

vymezili. Vyvarujeme se tak nebezpečí nesprávného pochopení. Budeme tedy rozlišovat 

dva pojmy – služba laiků v církvi a práce laiků v církvi.  

Pokud budeme užívat pojmu služba laiků v církvi, budeme mínit, že tuto službu 

vykonává laik na základě svého všeobecného kněžství, vyplývajícího ze křtu. Koná ji 

neformálně, dobrovolně jako člen určitého církevního společenství (např. farnosti), tedy 

bez nároku na finanční odměnu. Jedná se o takové činnosti, ke kterým není třeba 

zvláštního pověření od církevní autority, ale které jsou spojeny s běžným životem daného 

společenství. Naproti tomu pojem práce laiků v církvi bude označovat činnosti, které koná 

laik na základě pověření církevní autoritou, ve spolupráci s hierarchií a pod jejím vedením. 

Za výkon své práce, jejíž náplň je řádně stanovena, může pobírat plat. 

                                                 
17 Srov. LG 31. 
18 Srov. CHfL 7. 
19 Srov. kán. 225 § 1 CIC. 
20 Srov. kán. 226 CIC. 
21 Srov. LG 33. 



 10 

Při studiu církevních dokumentů si můžeme povšimnout, že pokud se mluví o úloze 

laiků v církvi, většinou se předestře jejich hlavní povolání, což je, jak už jsme výše zmínili, 

práce a působení ve světě. Až potom následují tvrzení, že někteří laici mají zvláštní 

charisma pro práci uvnitř církve a spolupráci s hierarchií. Často se také spíš než 

o charismatu mluví o nestandardních situacích, kdy je (např. z důvodu nedostatku kněží) 

možné, aby podle předpisů práva některé úkoly nahrazovali laici.22  

Papež Jan Pavel II. říká, že „žádný pokřtěný křesťan nesmí zůstat netečným“23, 

a vybízí k přijetí dílu zodpovědnosti za život církevních společenství, ke kterým náleží. 

Některým laikům pak přiznává zvláštní povolání k práci v různých církevních úřadech. 

Naproti tomu však varuje před nebezpečím, aby se horlivý laik pracující v církvi „nestal 

postavou nepřirozenou, z reálného světa vytrženou“24. Touto starostí papež opět 

připomíná, že laici jsou primárně poslaní do světa a, i když pracují v církvi, nesmějí na to 

zapomínat a od světa se oddělovat. 

V následujících podkapitolách si přiblížíme některé zásady pro práci laiků v církvi 

podle různých dokumentů. 

 

1.3.1 Zásady úlohy laiků v církvi ve světle II. vatikánského koncilu 
 

Nejprve si krátce připomeňme, jaké bylo celkové ladění II. vatikánského koncilu, 

který ohlásil papež Jan XXIII. dne 25. ledna 1959. Nešlo o koncil dogmatický, ale 

o reformní a pastorální. Vedl k zamyšlení dovnitř církve a k otevřenosti navenek a apeloval 

na změnu smýšlení.25 Významný prostor laikům je věnován ve věroučné konstituci o církvi 

Lumen gentium, která obsahuje 8 kapitol, přičemž 4. kapitola je nazvaná Laici, 

a samozřejmě též v dekretu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem. Nicméně téma 

laiků je do určité míry přítomno i v ostatních dokumentech koncilu, zejména v pastorální 

konstituci o církvi v současném světě Gaudium et spes. Pro život katolického laikátu tedy 

koncil znamenal obrat historického významu.26 Pro účely naší práce se v dokumentech 

                                                 
22 Srov. např. kán. 230 § 3 CIC nebo LG 35. 
23 JAN PAVEL II.: Poselství účastníkům kongresu katolických laiků, in: LAMAČOVÁ Ludmila: Poslání 
laiků, Svitavy: Trinitas, 2003, 9-18, 15. 
24 Tamtéž. 
25 Srov. FRANZEN August: Malé dějiny církve, Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 293–
298. 
26 Srov. RYŁKO Stanisław: Kongres katolických laiků Řím 25. 11. 2000 Druhý vatikánský koncil, milník na 
cestě katolických laiků, in: LAMAČOVÁ Ludmila: Poslání laiků, Svitavy: Trinitas, 2003, 22–54, 22. 
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zaměříme na ty zmínky o laicích, které nastiňují zásady pro jejich službu a práci 

uvnitř církve. 

Koncilní otcové se obracejí k duchovním pastýřům a vyzývají je, ať „uznávají 

a podporují důstojnost a odpovědnost laiků v církvi; ať rádi využívají jejich moudrých rad, 

svěřují jim s důvěrou úkoly ve službě církve a ponechávají jim svobodu a prostor k jednání 

(...)“27. „Laikové musí zase uznat, že kněžský úřad je nezbytný pro jejich život a pro jejich 

účast na poslání církve.“28 Od toho pak lze očekávat kvalitní spolupráci hierarchie s laiky 

na poli duchovním i časném ve prospěch celé církve.29  

V odkazu na novozákonní listy, především sv. Pavla, koncilní otcové připomínají, že 

Duch svatý uděluje všem věřícím zvláštní a rozmanité dary neboli charismata. Věřící mají 

právo, ale i povinnost tato charismata poctivě uplatňovat v církvi i ve světě, duchovní mají 

však povinnost pravost těchto darů a správnost jejich uplatnění posoudit. Příkladem jim 

mají být slova sv. Pavla, který píše soluňské církevní obci a nabádá představené, aby 

plamen Ducha nezhášeli, všechno zkoumali a dobrého se přidrželi (Srov. 1 Sol 5,19-21).30  

Laici se mají v těsném spojení se svými kněžími aktivně zapojit do života církve 

nejen hlásáním Božího slova věřícím i nevěřícím, katechezí, účastí na liturgii apod., 

ale mají být též připraveni poskytnout své zkušenosti a odborné znalosti také ve prospěch 

duchovní správy a správy církevního majetku.31 V těchto činnostech, kdy zastávají laici 

úřad úzce spojený s povinnostmi pastýřů, podléhají vyššímu církevnímu vedení.32 Proto 

také vybízejí koncilní otcové pastýře církve, aby se zvláště starali o laiky, kteří pracují 

v některé církevní instituci. Má jim být poskytnuta nejen duchovní opora, ale i slušné 

živobytí a potřebné školení.33 Na vzdělání kladou koncilní otcové zvláštní důraz. Kromě 

výchovy duchovní požadují také „důkladné vzdělání naukové, a to teologické, etické 

i filozofické, přiměřené věku, postavení a nadání“34. Vybízejí také k nepodceňování 

všeobecného vzdělání a k rozvíjení schopnosti kvalitní spolupráce a komunikace.35  

 

 

                                                 
27 LG 37. 
28 CHfL 22. 
29 Srov. LG 37. 
30 Srov. AA 3. 
31 Srov. AA 10. 
32 Srov. AA24. 
33 Srov. AA 22. 
34 AA 29. 
35 Srov. tamtéž. 
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1.3.2 Církevně-právní zásady služby laiků v církvi na úrovni univerzální 
 

Prvotním zákonodárným dokumentem církve je Kodex kanonického práva.36 Ten 

upravuje postavení laiků především v druhé stati první části druhé knihy, nazvané Boží lid. 

Dočteme se zde např. o jejich povolání k apoštolátu, a tedy o povinnosti a právu hlásat 

evangelium a vydávat svědectví Kristu, o povinnostech manželů, aby manželstvím 

a rodinou spolupracovali na utváření Božího lidu, o povinnostech křesťanských rodičů, aby 

vychovávali své děti podle učení církve. A také o právu laiků na svobodu ve světské 

oblasti.37 Nás však budou především zajímat ty kánony, které upravují službu a práci laiků 

v církvi a jejich spolupráci se stavem hierarchickým. 

Stať o povinnostech a právech laiků obsahuje též kánon, který umožňuje za splnění 

určitých podmínek natrvalo pověřit laika, ovšem pouze muže, službou lektora a akolyty. 

Hned druhý paragraf stejného kánonu však umožňuje všem laikům, tedy i ženám, 

vykonávat službu lektora, komentátora a kantora na základě dočasného pověření. Ve třetím 

paragrafu pak čteme, že pokud to vyžaduje potřeba církve a není dostatek pověřených 

služebníků, mohou laici, i když nejsou lektory nebo akolyty, nahrazovat některé jejich 

úkoly podle předpisů práva.38 „Plnění těchto úkolů však nedělá laika pastýřem: úřad není 

konstituován úkolem, nýbrž svátostí.“39 

Všichni křesťané mají povinnost a právo dbát o své vzdělání v křesťanské nauce. 

Tím spíš mají povinnost získat patřičné vzdělání laici, kteří jsou trvale nebo dočasně 

ustanovení k výkonu zvláštní činnosti v církvi. Laici mohou také vyučovat posvátným 

vědám, ovšem musí k tomu mít pověření od zákonného církevního představeného.40 

Konečně se dostáváme ke kánonu, který je pro naši práci velmi důležitý. Jedná 

se o kán. 228 § 1 CIC: „Jestliže jsou laici uznáni za vhodné, mohou od duchovních pastýřů 

být pověřováni těmi církevními úřady a úkoly, které podle právních ustanovení mohou 

zastávat.“ Výjimečnost tohoto kánonu spatřuji v tom, že se v něm nedočteme, narozdíl od 

jiných, že by mohli laici být pověřeni církevními úřady nebo úkoly pouze v případě, že je 

nedostatek ordinovaných nebo trvale pověřených služebníků, tj. kněží, jáhnů, akolytů, 

lektorů apod. Nejde tedy o to, že by měl laik nouzově do jisté míry nahradit úlohu kněze ve 

farnosti, jako je tomu u kán. 517 § 2 CIC, který zní: „Jestliže pro nedostatek kněží se 

                                                 
36 Srov. Jan Pavel II.: Constitutio apostolica sacrae disciplina leges, in: Kodex kanonického práva, Praha: 
Zvon, 1994, XV. 
37 Srov. kán. 225 – 227 CIC. 
38 Srov. kán. 230 § 1 - 3 CIC. 
39 CHfL 23. 
40 Srov. kán. 229 § 1 - 3 CIC. 
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diecézní biskup rozhodl, že svěří účast na pastorační péči o farnost jáhnovi nebo jiné 

osobě, která není knězem, nebo společenství osob, ustanoví některého laika, který mocí 

a zmocněními faráře bude řídit pastorační péči.“ 

Prvně citovaný kánon umožňuje laikům s duchovními správci spolupracovat, nakolik 

jsou k tomu uznáni za vhodné. Podmínky, za kterých mohou být laici uznáni za vhodné 

k zastávání určitých církevních úřadů a úkolů, stanoví normy partikulárního práva, kterými 

se budeme zabývat později. Jedná se především o kvalifikaci a morální způsobilost. 

 

1.4 Důležité koncilní a pokoncilní dokumenty o laicích 
 

Začněme třemi nejdůležitějšími dokumenty II. vatikánského koncilu, pokud se jedná 

o otázku katolického laikátu. Zaprvé jde o Věroučnou konstituci o církvi Lumen gentium. 

Není to konstituce fundamentálně teologická, nedefinuje žádné nové dogma, ale jejím 

cílem je objasnit podstatu církve a její univerzální poslání. Slavnostní vyhlášení proběhlo 

dne 21. listopadu 1964.41 Zadruhé se jedná o Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě 

Gaudium et spes, která se vyjadřuje k aktuálním problémům ve světě a vstupuje do dialogu 

i s lidmi mimo církev. Zpracovává např. téma lidské důstojnosti, rodiny, kultury, 

hospodářství, politiky apod. Téma laiků je zde přítomno spíše implicitně. Tato konstituce 

byla slavnostně vyhlášena dne 7. prosince 1965.42 Zatřetí jde o Dekret o apoštolátu laiků 

Apostolicam Actuositatem, ve kterém koncil zamýšlí „objasnit povahu, ráz a rozmanitost 

apoštolátu laiků; zároveň hodlá vyslovit základy a dát pastorační směrnice k jeho 

účinnějšímu konání“43. Dekret byl slavnostně vyhlášen dne 18. listopadu 1965.44 

Dalším důležitým dokumentem je Apoštolská exhortace Pavla VI. o hlásání 

evangelia z 8. prosince 1975, která nese název Evangelii nuntiandi. Pavel VI. zde 

zdůrazňuje důležitost aktivního evangelizačního působení laiků ve světě i v církvi.45 

Připomeňme si také Apoštolskou adhortaci Jana Pavla II. o úkolech křesťanské 

rodiny v současném světě z 22. listopadu 1981, nazvanou Familiaris consortio. Papež Jan 

Pavel II. se obrací v tomto dokumentu k laikům, hlavně pokud jde o jejich přičinění 

                                                 
41 Srov. RAHNER Karl: Úvod k Věroučné konstituci o církvi Lumen gentium, in: Dokumenty 
II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 22002, 31. 
42 Srov. RAHNER Karl: Úvod k Pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, in: 
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 22002, 175-177, 176. 
43 AA 1. 
44 Srov. RAHNER Karl: Úvod k Dekretu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, in: Dokumenty 
II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 22002, 381. 
45 PAVEL VI.: Apoštolská exhortace Pavla VI. Hlásání evangelia Evangelii nuntiandi, (ze dne 8. prosince 
1975), Praha: Zvon, 1990, 73. 
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v pastoraci rodin. Zvláštní pozornost věnuje laikům z řad odborníků, např. lékařů, 

psychologů, poradců, právníků apod.46 

Nesmíme opomenout ani encykliku Redemptoris missio Jana Pavla II. o stálé 

platnosti misijního poslání ze 7. prosince 1990. Papež Jan Pavel II. zde zdůrazňuje, 

že misijní činnost je úkolem a posláním všech věřících, přičemž zvláštní pole působnosti 

mají právě laici skrze svou přítomnost ve školství, politice, zdravotnictví apod.47 

Nakonec jsme si nechali dokument, který je v otázce katolického laikátu 

z pokoncilních dokumentů nejdůležitější. To proto, že se zabývá laiky a jejich posláním 

v nejrůznějších oblastech přímo a cíleně. Jedná se o posynodní apoštolský list Jana Pavla 

II. o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988, který se nazývá 

Christifideles laici. 

                                                 
46 Srov. JAN PAVEL II.: Apoštolská adhortace Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném 
světě Familiaris consortio (ze dne 22. listopadu 1981), Praha: Zvon, 1992, 75. 
47 Srov. JAN PAVEL II.: Encyklika Jana Pavla II. o stálé platnosti misijního poslání Redemptionis missio, 
(ze dne 7. prosince 1990), Praha: Zvon, 1994, 71. 
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2 Laici v církvi podle České biskupské konference 
 

Pojednáním o laicích zaměstnaných v církvi se pomalu blížíme k ústřednímu tématu 

naší práce. Zatím tyto laiky nebudeme nazývat pastoračními asistenty. Takové označení si 

totiž nemůžeme dovolit, protože Česká biskupská konference tento pojem nedefinuje. 

Nemohli bychom tedy ani my uvést definici tohoto pojmu a tím bychom se mohli dostat 

do situace, kdy by nebylo jasné, co pod tímto pojmem vlastně rozumíme. Budeme tedy 

zatím používat prostě jen označení pomocník v pastoraci.  

Jak už jsme úvodem napsali, mezi oficiálně zveřejněnými směrnicemi ČBK 

nalezneme jen málo dokumentů, které se týkají laiků zaměstnaných v pastorační službě 

církve. V podstatě se jedná pouze o jeden dokument, a tím je Směrnice ČBK s názvem 

Duchovní péče o laiky působící v pastorační službě církve. Touto směrnicí, která byla 

schválena na 40. plenárním zasedání ČBK dne 24. ledna 2001 v Praze,48 se budeme dále 

zabývat v rámci této kapitoly. 

Nicméně, na podnět biskupa Františka Radkovského, který je předsedou Rady pro 

laiky ČBK, začala v listopadu 2000 pracovní skupina při Katedře praktické teologie 

Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pracovat na návrhu textu 

s pracovním názvem Směrnice ČBK pro zaměstnávání laiků ve farní pastoraci. Tato 

směrnice však nebyla ČBK dosud vydána a práce na jejím zpracovávání ustaly. Přesto stojí 

směrnice, resp. její návrh, za zmínku. Toto téma se totiž po několik let v rámci ČBK 

diskutovalo. Svědčí o tom zápisy z plenárních zasedání ČBK, které si později přiblížíme.49 

V současné době tedy záleží na jednotlivých diecézích, aby si samy stanovily vlastní 

směrnice a předpisy pro zaměstnávání laiků v pastoraci. To má pochopitelně za následek, 

že pracovní podmínky a způsob práce laiků zaměstnaných v církvi jsou v každé diecézi 

rozdílné. 

 

 

 

 

                                                 
48 Srov. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE: Směrnice ČBK, Duchovní péče o laiky působící 
v pastorační službě církve, Praha: Sekretariát ČBK, 2001, 8. 
49 Zápisy z plenárních zasedání ČBK, in: Praha, Spisovna kardinála Miloslava Vlka, šanon č. II s názvem 
ČBK, II. AA2a Zápisy ze zasedání ČBK (10. června 2009). 
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2.1 Nevydaná směrnice pro zaměstnávání laiků ve farnostech 
 

Zmíněná pracovní skupina, která se skládala ze dvou kněží – akademických 

pracovníků, jednoho trvalého jáhna, šesti laiků v pastorační službě a dvou studentů 

teologické fakulty, vymezila v rámci práce na směrnici tři základní problémy 

při zaměstnávání laiků v pastoraci.50 První problém vidí v tom, že „zůstává často nejasné, 

do jaké míry je pastorační činnost těchto laiků chápána jako úkol, který jim svěřila církev 

s ohledem na jejich vlastní charisma, a do jaké míry se stávají jenom jakousi ‘náhražkou’ 

kněze, tzn. že jsou touto službou pověřeni jenom z nouze, kvůli nedostatku kněží“.51 Druhý 

problém tkví ve vzájemném vztahu kněží a laiků zaměstnaných v církvi, kdy „problémy 

nastávají při konkrétní představě o formě spolupráce a spoluzodpovědnosti. Nezřídka 

chybí kněžím znalost reálné situace laiků (např. náročnost úkolů spojených s výchovou 

dětí a s materiálním zabezpečením rodiny). Laikům zase chybí vhled do života 

a spirituality kněze“52. Třetím problémem, který se snažila pracovní skupina řešit právě 

prací na přípravě směrnice, je „nedostatek závazných směrnic pro zaměstnávání 

pastoračních asistentů“ 53. 

Návrh směrnice podle verze z devátého měsíce roku 2002 se týká jen pastoračních 

asistentů, u kterých má být místem výkonu práce farnost. Tento návrh obsahoval čtyři části 

(Základní teologické východisko, Pracovní náplň pastoračních asistentů ve farnosti, 

Finanční a materiální podmínky zaměstnaní laiků a Další rozvoj osobnosti pastoračních 

asistentů) a přílohu s názvem Pravidla zaměstnávání pastoračních asistentů ve farní 

pastoraci. Úvodem návrh směrnice objasňuje důvod, proč je důležité samotnou směrnici 

vydat. Tak jako každý pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je i vztah 

mezi zaměstnancem laikem a zaměstnavatelem církevním právním subjektem ošetřen 

a chráněn světskými zákony.54 Práce pastoračních asistentů je však velmi specifická, takže 

se musí řídit ještě dalšími pravidly na úrovni církve, pro kterou pracují. K několika 

kánonům Kodexu kanonického práva týkajícím se služby laiků v církvi je třeba přidat ještě 

konkrétní pravidla stanovená partikulárním právem. Nedostatečně právně upravené vztahy 

                                                 
50 Srov. KAPLÁNEK Michal, KŘIŠŤAN Alois: Dokument Dosavadní výsledky práce pracovní skupiny 
k tématu „Identita a práce pastoračních asistentů“, České Budějovice, 28. března 2001, in: Plzeň, Spisovna 
biskupa Františka Radkovského, šanon č. 4 s názvem Laici ČBK (11. května 2009). Nepublikováno. 
51 Tamtéž. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž. 
54 Srov. Směrnice ČBK pro zaměstnávání laiků ve farní pastoraci. Návrh textu vypracovaný pracovní 
skupinou při Katedře praktické teologie TF JU, (bez autora), [b.m.], 2002, 2, in: Plzeň, Spisovna biskupa 
Františka Radkovského, šanon č. 4 s názvem Laici ČBK (11. května 2009). Nepublikováno. 
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vedou „nezřídka k nejrůznějším problémům a napětím, které se nakonec odrážejí 

i v samotné pastoraci“55. 

Podle návrhu se měla směrnice vymezit proti možnosti pochopení služby 

pastoračních asistentů v církvi jako náhradníků za nedostatek kněží konstatováním, 

že „vznik služby pastoračních asistentů je odpovědí na působení Ducha svatého a potřeby 

církve. Proto nelze pastoračního asistenta chápat jen jako náhradu za vysvěcené 

služebníky“56. Základ pro službu pastoračních asistentů vidí ve svátostech, které přijali, 

v Božím povolání, v pověření od církevní autority a též v odborném teologickém 

vzdělání.57 

Tento návrh velmi dobrým a komplexním způsobem řeší rovněž problematiku 

pracovní náplně pastoračních asistentů, která je v praxi skutečně velmi široká. Jednotlivé 

pracovní činnosti rozděluje do čtyř základních funkcí církve a oblastí její působnosti. První 

z nich je martyria, což v církevní terminologii znamená hlásání Božího slova a svědectví 

života. Druhá oblast je slavení bohoslužeb a udílení svátostí, což nazýváme řeckým slovem 

leiturgia. Do třetí oblasti spadá diakonia neboli služba chudým, nemocným, starým nebo 

jinak potřebným lidem. Čtvrtou oblast shrnuje termín koinonia, do kterého spadá podíl na 

budování a rozvoji církevního společenství, a to nejen po stránce duchovní a pastorační, 

ale též po stránce správní. Z tohoto titulu tedy pastorační asistent vykonává i práce 

administrativní, čímž slouží též církvi jako instituci. Další důležitou oblast, ve které může 

velmi efektivně působit pastorační asistent, označuje návrh jako bonum commune. Míní 

tím práci ve prospěch obecného dobra na společenské úrovni, a to ve vztahu s obcí 

a státem, s jinými církvemi, s nevěřícími obyvateli žijícími na území farnosti apod. 58 

 Návrh směrnice klade velký důraz na vzdělání pastoračních asistentů a na jejich 

profesní rozvoj. Nestanoví však přesně, jaký druh vzdělání musí mít pastorační asistent 

a na jaké úrovni, pouze předpokládá, že to bude vzdělání teologické.59 Zajímavým 

návrhem však je, aby pastorační asistenti po nastoupení do praxe absolvovali 

„systematický vzdělávací program, jehož cílem je zajištění propojení dosavadního 

teologického vzdělání s praxí pastorační služby“60. 

                                                 
55 Tamtéž. 
56 Tamtéž 4. 
57 Srov. Tamtéž. 
58 Srov. Tamtéž 5–9. 
59 Nesmíme však zapomínat na to, že se jedná pouze o návrh směrnice, ne o směrnici samotnou, která 
nakonec vydána nebyla. Je možné, že by návrh v otázce vzdělání doznal ještě určitých specifikačních změn. 
60 Směrnice ČBK pro zaměstnávání laiků ve farní pastoraci. Návrh textu vypracovaný pracovní skupinou při 
Katedře praktické teologie TF JU. 
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Nedílnou součástí směrnice by měla být Pravidla zaměstnávání asistentů ve farní 

pastoraci, která upravují pracovní dobu, osobní volno, dovolenou, místo výkonu práce, 

bydlení, dopravní dostupnost, materiální prostředky pro pastoraci a rovněž plat. 

K návrhu směrnice si biskup František Radkovský nechal udělat oponentský posudek 

Mons. doc. Alešem Opatrným, biskupským vikářem pro pastoraci v Arcidiecézi pražské. 

Návrh směrnice byl pak spolu s oponentským posudkem zaslán k připomínkování na 

jednotlivá biskupství dopisem ze dne 13. ledna 2003, č.j.: 42/03.61 Na 48. plenárním 

zasedání České biskupské konference, které se konalo ve dnech 21.–22. ledna 2003 

v Praze, bylo stanoveno, že se mají připomínky zaslat předsedovi Rady pro laiky 

do 15. února 2003 a že směrnice bude projednána na dalším plenárním zasedání ČBK 

v dubnu 2003. Nicméně na tomto zasedání se směrnice neprojednávala a zápis se k úkolu 

ze 48. zasedání ani nevrací. Až o rok později nacházíme zmínku v zápise č. 53, kde se píše 

pouze tolik, že směrnice dosud není připravena pro projednávání na ČBK. O další rok 

později, tedy v lednu 2005, v zápise č. 58 čteme zmínku o připravované směrnici, a sice že 

„všechny diecéze zaslaly na sekretariát ČBK formuláře a dekrety, které používají při 

uzavírání pracovního poměru s laiky ve farní pastoraci. B. Radkovský tyto formuláře 

převzal a bude s nimi dále pracovat“. Namísto termínu splnění je zde napsáno: „průběžně“. 

Toto je dosud poslední záznam v zápisech z plenárních zasedání ČBK o připravované 

směrnici.62 Jak už jsme výše zmínili, tato směrnice nebyla vydána. Přesný důvod se 

však nepodařil ověřit.63  

Jediná směrnice, která se zabývá pastoračními asistenty, se nazývá Duchovní péče 

o laiky působící v pastorační službě církve. Může se nám to tedy jevit tak, že ČBK 

považuje za důležitější stanovit zásady pro duchovní život pastoračních asistentů než určit 

kritéria, podmínky a pravidla vůbec, podle kterých by se postupovalo v jednotlivých 

úsecích poměrně specifického procesu jejich ustanovování, zaměstnávání a pastoračního 

působení v církvi. Na následujících stránkách se tedy budeme zabývat duchovním životem 

pastoračních asistentů podle dokumentů ČBK. 

 

                                                 
61 Oponentský posudek se nám nepodařilo dohledat, ačkoliv jsme zkoumali archiv plzeňského biskupa, 
pražského arcibiskupa a pražského arcibiskupství. Dotazovali jsme se též na sekretariátu České biskupské 
konference, odpovědí nám bylo, že oponentský posudek nemají. 
62 Srov. Zápisy z plenárních zasedání ČBK, in: Praha, Spisovna kardinála Miloslava Vlka, šanon č. II 
s názvem ČBK, II. AA2a Zápisy ze zasedání ČBK (10. června 2009). 
63 Zeptali jsme se však jednoho ze členů přípravné komise, který se domnívá, že důvodem do určité míry je, 
že není pociťována naléhavá potřeba existence této směrnice a že není jasný profil pastoračního asistenta. Ve 
stejném rozhovoru nám nejmenovaný člen komise sdělil, že přípravná komise uvažuje o tom, že návrh 
směrnice bude čistě z dokumentačního hlediska publikovat. 
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2.2 Vydaná směrnice ČBK o duchovní péči o pastorační pracovníky 
 

Předkoncilní církev nebrala v úvahu laika pracujícího v církvi a ani nerozebírala téma 

duchovního života laiků. Ten byl vyhrazen především řeholníkům a kněžím. Jako se liší 

stav laický od stavu ordinovaných služebníků a řeholníků, tak se samozřejmě bude lišit 

i forma jejich duchovního života. Je nasnadě, že stejně tak se liší i styl duchovního života 

laika, který je činný v pastoraci, a laika činného ve světě.64 Nicméně pro všechny věřící 

křesťany „platí, že podstatou duchovního života je živé společenství s Kristem“65. 

Jak už jsme výše napsali66, podíl na pastorační službě, která „spočívá v předávání 

nadpřirozeného života hlásáním evangelia, udělováním svátostí a vytvářením živého 

společenství Božího lidu“67, mohou mít i laici. Tito laici musí splňovat určité předpoklady, 

dané normami partikulárního práva. ČBK závazně a komplexně však tyto normy 

nestanoví. Stanoví pouze určitou část předpokladů, a to tu část, která má odhalit, zda je 

daný adept pro práci uvnitř církve Bohem povolán. Rozděluje tedy kritéria povolání do tří 

oblastí. Zaprvé jde o správný úmysl, zadruhé o potřebné fyzické, psychické a sociální 

schopnosti a zatřetí o zdravou katolickou víru. V pastoraci totiž nemůže pracovat ten, kdo 

nežije životem z víry. Jinak by nemohl život z víry dále předávat, a tedy by nemohl 

pastoračně působit.68 

Směrnice klade na duchovní přípravu laika, který chce pracovat v církvi, tak velký 

důraz, že dokonce stanoví, že kandidát pastorační služby „v církvi má projevit svůj zájem 

biskupovi už před započetím odborné přípravy, a to především skrze svého duchovního 

správce a s jeho příslušným doporučením“69. Odborná příprava může trvat i šest let – např. 

na Katolické teologické fakultě UK při dálkovém studiu. Již tedy před započetím studia se 

biskup může přesvědčit, zda je kandidát vhodný. Pokud ho vhodným neuzná, např. 

na základě získaných spolehlivých referencí nebo i šetřením u psychologa, může ho ušetřit 

studia, které by pak v praxi nemohl uplatnit jako pastorační asistent. Pokud ho vhodným 

uzná, má být o tohoto kandidáta pečováno také po stránce duchovní. Tuto úlohu má na 

                                                 
64 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2001, 118. 
65 Plenární sněm katolické církve : Laici v dnešním světě. Práce komise č. 5 mezi 1. a 2. zasedáním 
Plenárního sněmu, Praha: [b.n.], 2005, 49. 
66 Srov. kapitola 1.4.2 této práce. 
67 ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE: Směrnice ČBK, Duchovní péče o laiky působící v pastorační 
službě, 3. 
68 Srov. tamtéž. 
69 Tamtéž 4. 
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starost spirituál a též další doprovázející osoby, na jejichž doporučení pak biskup může, ale 

nemusí, přijmout kandidáta, který úspěšně dokončil studia, do pastorační služby.  

Duchovní péče během služby pastoračních asistentů v církvi má být svěřena opět 

spirituálovi. Pastorační asistenti se mají účastnit duchovně-formačních setkání. Dále mají 

povinnost účastnit se obvykle dvakrát do roka rekolekcí a jednou za tři roky exercicií. 

Doporučuje se, aby se spolu s nimi účastnili i jejich manželé a manželky, kteří ostatně mají 

mít přednost před službou pastoračních asistentů v církvi.70 

K této směrnici se ještě okrajově vrátíme ve třetí části této práce v pojednání 

o duchovní péči o pastorační asistenty, kteří jsou zaměstnáni na Arcibiskupství pražském.71 

 

2.3 Plenární sněm katolické církve v ČR 
 

Biskupové České biskupské konference zahájili dne 5. července 1997 Plenární sněm 

katolické církve v České republice. Tento sněm byl svolán, aby se konečně po dlouhé době 

komunistické vlády mohly prodiskutovat, prohloubit a udaným směrem vyvíjet závěry 

II. vatikánského koncilu.72 Výstup plenárního sněmu je pro naši práci velmi důležitý, 

neboť značný prostor a čas byl věnován také otázce laiků a jejich zapojení v církvi. 

Dokonce jedna z osmi přípravných komisí se jmenovala Komise pro poslání laiků v naší 

církvi. Tato komise měla za úkol mimo jiné zabývat se posláním laiků a jejich 

odpovědností za život ve farnostech, vikariátech, resp. děkanátech, a diecézích. Jejím 

předsedou byl pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB. Tato komise, stejně jako 

ostatní komise, vypracovala podklad pro přípravu závěrečného dokumentu plenárního 

sněmu. Tento podklad nese název Laici v dnešním světě. Nakonec však bylo rozhodnuto, 

že text práce bude vydán jako samostatný studijní materiál,73 který doplňuje sněmovní 

dokument, ale nebyl předmětem hlasování.74  

 

 

                                                 
70 Srov. tamtéž 7. 
71 Srov. kapitola 3.6. této práce. 
72 AMBROS Pavel: Setkávejte se a nechte se poslat, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2004, 16. 
73 Stejně tak bylo rozhodnuto i o textech Komise pro duchovní četbu dějin a pro statistická východiska 
a analýzu. Kapitoly o historii a statistických údajích byly vydány jako samostatné studijní materiály ke 
sněmu. 
74 Srov. Oficiální stránky Plenárního sněmu katolické církve v ČR, Základní dokumenty plenárního sněmu, 
http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=15, (5. června 2009). 
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2.3.1 Proces vzniku závěrečného sněmovního dokumentu 
 

Prvnímu zasedání plenárního sněmu předcházela přípravná fáze. Významnou složku 

přípravy na sněm tvořily tzv. sněmovní kroužky. Byly to různé skupiny věřících lidí, kteří 

se zapojili do přípravy plenárního sněmu tím, že se pravidelně scházeli, diskutovali nad 

aktuálními tématy církve a studovali pokoncilní dokumenty. Přípravná komise jim 

poskytovala materiály k projednání. Animátoři jednotlivých sněmovních kroužků pak 

zasílali výstupy z těchto setkání formou zápisů přípravné komisi k dalšímu zpracování.75 

První zasedání plenárního směnu se konalo ve dnech 6.–12. července 2003 na Velehradě. 

Z tohoto zasedání ještě nevzešly závazné závěry ani normy pro další život církve. Plenární 

sněm se zatím pouze vyjadřoval k pracovnímu textu s názvem Nenechme si vzít 

budoucnost, který schválila a sněmu předložila Česká biskupská konference. „Delegáty 

sněmu byli volení zástupci českých a moravských diecézí: laici, řeholnice a řeholníci, jáhni 

a kněží a ti, kteří se účastní sněmu podle předpisů církevního práva – generální a biskupští 

vikáři, děkani teologických fakult, představení seminářů a všichni biskupové. Přizváni byli 

také odborníci z různých oblastí.“76 

Po skončení prvního zasedání plenárního sněmu začala příprava na zasedání druhé. 

Hlavním cílem bylo připravit dokument, který se bude projednávat a schvalovat na druhém 

zasedání plenárního sněmu. Na tomto dokumentu pracovalo asi rok po skončení prvního 

zasedání osm komisí, které byly ustaveny na konci prvního sněmovního zasedání. Jedná 

se o komise pro duchovní četbu dějin, pro statistická východiska a analýzu, pro misijní 

a evangelizační působení Božího lidu, pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob, 

pro život a poslání laiků v naší církvi, pro liturgii a svátostnou pastoraci, pro partikulární 

právo a pro pastoraci. Všechny komise odevzdaly výsledky své práce k dopracování 

redakčnímu týmu, který na základě získaných materiálů vypracoval jeden výsledný 

dokument. Tento dokument ještě na zvláštních dílčích zasedáních v rámci příprav 

připomínkovali biskupové, dále sekretáři a redaktoři jednotlivých komisí. Poté jej ještě 

schvaloval předseda sněmu kardinál Miloslav Vlk a připomínkovali členové sněmu. Asi 

měsíc před začátkem druhého zasedání plenárního sněmu obdrželi účastníci sněmu 

výslednou verzi pracovního textu dokumentu Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě.77 

Na druhém zasedání plenárního sněmu, které se konalo ve dnech 6.–10. července 2005 

                                                 
75 Srov. tamtéž, Co je sněmovní kroužek, http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=45, (5. června 2009). 
76 VLK Miloslav a účastníci sněmu: Poselství z prvního zasedání Plenárního sněmu, 
http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=400, (5. června 2009). 
77 Srov. Oficiální stránky Plenárního sněmu katolické církve v ČR, Příprava II. zasedání Plenárního sněmu, 
http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=344, (5. června 2009). 
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opět na Velehradě, pak byl tento text schválen a následně zaslán Apoštolskému stolci 

k přezkoumání. V roce 2007 byl oficiálně vyhlášen. Dále pak byly schváleny texty 

poselství plenárního sněmu, určené třem různým skupinám adresátů. První poselství je 

určené věřícím katolické církve v České republice, druhé veřejnosti a třetí křesťanům 

v České republice.78 Po skončení sněmu je třeba „uvést v život to, co bylo osmiletým 

průběhem plenárního sněmu připraveno“79. 

 

2.3.2 Laici ve službách církve ve světle závěrečného sněmovního dokumentu 
 

Jak už jsme výše zmínili, závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve 

v ČR se jmenuje Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Kardinál Miloslav Vlk 

vyjádřil povahu tohoto dokumentu slovy: „Současný sněmovní text není akademickým 

dokumentem, ale výsledkem práce živé církve. Takový je jeho charakter a tak ho také 

přijímejme.“80 

Plenární sněm nestanovil ucelené a pro všechny diecéze závazné normy 

pro pověřování laiků službou v církvi, případně přímo pro jejich zaměstnávání v církvi. 

Ani to nebyl jeho cíl. Je tedy kompetencí a úkolem jednotlivých diecézních biskupů, aby 

ve svých diecézích tyto normy stanovili. Sněm jim to dokonce doporučuje, když říká, že je 

velmi prospěšné, když „jsou stanovena práva, odpovědnost, trvání a způsob hodnocení 

jejich činnosti a předem zřetelně vymezeny normy určující běžný pastorační provoz, 

včetně jasných a průhledných finančních toků a přiměřené odměny“81. Kromě odměny za 

vykonanou práci považuje sněm za důležité věnovat dostatek finančních prostředků na 

další vzdělávání pastoračních pracovníků. Sněm dokonce vidí jako potřebné, aby byl 

v diecézích zřízen samostatný finanční fond na podporu pastorační činnosti, kterému má 

být přikládána podobná důležitost jako svépomocnému stavebnímu fondu.82 Zároveň sněm 

vybízí k tomu, aby se nepodceňoval pečlivý výběr pastoračních pracovníků. Těm pak má 

být věnována důkladná a trvalá duchovní péče.83  

                                                 
78 Srov. tamtéž, II. zasedání plenárního sněmu, http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=426, (5. června 
2009). 
79 VKL Miloslav: Doslov, in: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2007, 121. 
80 VLK Miloslav: Jaký byl sněm – a jak dál po něm, in: Katolický Týdeník 33 (2005), příloha Perspektivy 
16/2005, 1–2. 
81 Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Závěrečný dokument Plenárního sněmu, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2007, 18. 
82 Srov. tamtéž 53. 
83 Srov. tamtéž 18. 
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Sněm konstatuje, že církev v současné době velmi potřebuje, aby laici, muži i ženy, 

uplatňovali v církvi svá různá obdarování, a tento jejich vklad velmi vítá. Zvlášť přitom 

zmiňuje, že je přínosné, aby byl zohledněn a posílen ženský přístup při pastoraci 

a evangelizaci.84 

                                                 
84 Srov. tamtéž 19. 
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3 Pastorační asistenti v Arcidiecézi pražské 
 

Konečně se dostáváme ke stěžejnímu tématu naší práce. Až na této úrovni, kdy jsme 

se dostali od církve univerzální k církvi místní, tedy k diecézi, můžeme vymezit pojem 

pastorační asistent a pojmy od něj odvozené a dále se jimi zabývat. Už tedy opustíme 

obecné téma laiků a zaměříme se na konkrétní podmínky práce pastoračních asistentů 

v Arcidiecézi pražské. Ti mohou být ustanoveni v nejrůznějších oblastech pastorace, nás 

však bude zajímat především jejich ustanovení ve farní pastoraci. 

 

3.1 Stručně k pojmu pastorace 
 

Pastorace označuje ty činnosti, ve kterých církev dovnitř, ale též navenek, 

uskutečňuje své poslání. Zahrnuje tedy péči o celý svět, jak jej Bůh stvořil.85 Etymologicky 

pochází toto slovo od latinského pastor, tedy pastýř. K pastýři neoddělitelně patří též 

stádo. V biblickém starozákonním pojetí byl pastýřem míněn sám Hospodin, který se stará 

o svůj lid – izraelský národ. V Novém zákoně byl pak jako pastýř chápán Ježíš, který se 

dokonce sám označil za dobrého pastýře (Jan 10,11).86 „Odtud se dále odvíjejí úvahy 

o pastýřské péči biskupů, podtržené posláním, které Petr obdržel od Krista.“ 87 Proto se 

dnes titul pastýř užívá primárně pro papeže a pro biskupy, ale i pro duchovní správce 

farností, neboť pečují o svěřené společenství farníků. Pastorační asistenti potom mají podíl 

na této péči. Pod pojmem pastorace na úrovni farnosti tedy můžeme rozumět práci kněze 

pro rozvoj života z víry těch, kteří mu jsou svěřeni, a práci pro rozvoj celé farnosti.88 To 

však předpokládá kvalitní a nezkreslenou znalost situace, v jaké se nachází farníci a farnost 

vůbec. Je třeba umět rozpoznat nejen kam farnost skutečně směřuje, ale též stanovit, kam 

by směřovat měla, a umět zvolit takové kroky, které k vytčenému cíli vedou.89 

 

 

                                                 
85 Srov. tamtéž 49. 
86 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorační situace u nás. Analýzy a výhledy, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 1996, 4. 
87 Tamtéž. 
88 Srov. OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 80. 
89 Srov. tamtéž 10. 
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3.2 Kdo je pastorační asistent a jaké musí splňovat předpoklady 
 

V Arcidiecézi pražské, stejně jako i v ostatních diecézích nejen v České republice, 

jsou zaměstnáváni pracovníci, kteří jsou činí v pastoraci. Jedná se o tzv. pastorační 

asistenty. Jak už jsme zmínili, tento pojem není na úrovni univerzální církve definován, 

takže, použijeme-li slov Petera Neunera, trpí pojem pastorační asistent určitou „definiční 

nouzí“90. V každém případě se jedná o ženy a muže, kteří jsou zaměstnáni v církvi 

za účelem vykonávání pastorační činnosti. Pastorační pracovník by měl mít „silnou 

zkušenost víry a jejího růstu jak osobního, tak ve společenství, neměl by ale tuto svou 

osobní zkušenost zevšeobecňovat, (...) jeho úkolem je předávání evangelia a pomoc 

k rozvíjení života z evangelia“91. 

Pojem pastorační asistent je na úrovni Arcidiecéze pražské vymezen podle Směrnice 

4/2004 o zřizování míst pastoračních asistentů/asistentek: „Pastoračním asistentem 

(asistentkou) se rozumí pracovník či pracovnice podílející se ve služebním poměru na 

pastorační práci ve farnosti nebo některém odboru či speciálním středisku Arcibiskupství 

pražského pod vedením osoby řádně k tomu ustanovené.“92 Pastorační asistent může zastat 

„činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností pro 

zabezpečení liturgie a pastorace“93. Od tohoto pojmu je odvozen pojem samostatný 

pastorační asistent, což je osoba, která provádí takové úkony „v duchovní správě 

spočívající v samostatném vykonávání pastorační a správní činnosti ve vymezeném 

rozsahu“94. Potýkáme se tedy se dvěma pojmy – pastorační asistent a samostatný 

pastorační asistent.95  

Z uvedených definic je patrné, že prvně jmenovaný bude mít poněkud menší díl 

zodpovědnosti, neboť vykonává činnosti pomocné, zatímco druhý jmenovaný bude mít 

zodpovědnost o něco větší vzhledem k tomu, že určenou práci vykonává samostatně. To se 

také promítne, jak se později dozvíme,96 v jejich finančním ohodnocení. V kompetenci 

                                                 
90 NEUNER: op. cit., 150. 
91 OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2006, 189-190. 
92 Srov. ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice 4/2004 o zřizování míst pastoračních asistentů/asistentek 
(ze dne 15. ledna 2008) č.j.: 0284/2008, in: ACAP 2 (2008), příloha. 
93 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice č. 2/2007 o odměňování duchovních (ze dne 30. června 2008) 
č.j.: 4501/2008, in: ACAP 4 (2009), příloha. 
94 Tamtéž. 
95 Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi pastoračními asistenty a samostatnými pastoračními asistenty je 
minimální, budeme pro větší přehlednost užívat pouze pojem pastorační asistent a budeme mít na mysli 
pastoračního asistenta i samostatného pastoračního asistenta, pokud z kontextu nebude vyplývat jinak. 
96 Srov. kapitola 3.5 této práce. 
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biskupského vikáře pro pastoraci je rozhodnutí na základě doložené kvalifikace a praxe 

adepta o tom, zda ten či onen bude ustanoven jako pastorační asistent nebo samostatný 

pastorační asistent.97  

Dosud jsme se zabývali laiky pracujícími v církvi, aniž bychom je přímo nazývali 

pastoračními asistenty. Teď, když jsme pojem pastorační asistent vymezili, může nás 

překvapit, že se v definici nepíše o tom, že by to museli být laici v církevním významu 

slova, že by to tedy museli být věřící křesťané nebo alespoň křesťané. Z definice 

zjednodušeně řečeno vyplývá pouze to, že to jsou pracovníci, kteří se podílejí na pastorační 

práci. O křtu se zde tedy nic nepíše. Nicméně dočteme se o určitých předpokladech, které 

jsou na uchazeče o zaměstnání na pozici pastoračního asistenta kladeny a které jaksi 

implicitně křest předpokládají.  

K vymezení pojmu pastorační asistent musíme tedy přidat nezbytné požadované 

vlastnosti, jako je především trestní a morální bezúhonnost, nekonfliktnost 

a komunikativnost. Dále je třeba, aby uchazeč měl dobré vztahy ve vlastní farnosti a dobrý 

vztah k římskokatolické církvi vůbec. Uchazeč musí též doložit písemné doporučení 

o lidské a morální způsobilosti od duchovního správce místa, kde bydlí. Můžeme tedy 

předpokládat, že duchovní správce dá doporučení jen tomu, o kom ví, že přijal křest a že 

žije řádným duchovním životem, na základě čehož je pak schopen vykonávat pastorační 

službu. Pokud se jedná o lidskou a morální způsobilost, tyto záruky stačí pro možnost 

získání zaměstnání pastoračního asistenta v Arcidiecézi pražské.98 

Nicméně, jako u naprosté většiny jiných pracovních pozic, je i u pozice pastoračního 

asistenta třeba, aby adept splňoval určitou kvalifikaci. Jak už jsme výše uvedli,99 dekret 

o apoštolátu laiků dokumentů II. vatikánského koncilu klade na vzdělání značný důraz. 

Adept ucházející se o pozici pastoračního asistenta v Arcidiecézi pražské musí tedy 

splňovat některé z následujících kvalifikačních předpokladů: 

 

„Ukončené vysokoškolské vzdělání na teologické fakultě – bakalářský nebo magisterský 

studijní program nebo absolvování vyšší odborné školy s teologickým a pedagogickým 

nebo charitativním zaměřením; nebo ukončené vzdělání v pedagogickém oboru – 

bakalářský nebo magisterský studijní program, případně absolvování vyšší odborné školy 

pedagogického zaměření, a navíc katechetický kurz nebo kurz pro pomocníky v pastoraci, 

pořádaný Arcibiskupstvím pražským; nebo ukončené vzdělání v oboru, ve kterém bude 

                                                 
97 Srov. KOLÁŘOVÁ Marie: Katalog Pražské arcidiecéze, Ústí nad Orlicí: Gratis s.r.o., 2006, 14. 
98 Srov. ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice 4/2004 o zřizování míst pastoračních asistentů/asistentek. 
99 Srov. kapitola 1.3.1 této práce. 
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specializovaně provádět pastorační činnost; ve výjimečných případech alespoň částečné 

absolvování již započatého studia dle výše uvedených požadavků, ve kterém uchazeč(ka) 

nadále pokračuje.“100 

 

To vše je tedy nutné obsáhnout, když chceme vymezit pojem pastorační asistent, 

neboť jako pastorační asistent nemůže být ustanoven ten, kdo tyto podmínky nesplňuje. 

I zde je možná výjimka ze splnění požadavků v jednotlivých odůvodněných případech, 

kterou by však musel udělit ordinář.101  

 

3.3 Zřizování místa pastoračního asistenta a jeho přijímání do 
služebního poměru 

 
To, jestli bude farnost mít pastoračního asistenta, záleží především na tom, zda 

ho skutečně potřebuje. Je to stejné jako v kterémkoli jiném zaměstnání. Není možné 

pro někoho vytvořit pracovní pozici a zaměstnat ho, pokud by pro něj nebyla práce. Pokud 

tedy duchovní správce farnosti potřebuje ve farnosti pomoc s pastoračními záležitostmi 

a pokud na to nestačí farníci coby dobrovolníci, může duchovní správce zažádat 

Arcibiskupství pražské, které má být zaměstnavatelem, o zřízení místa pastoračního 

asistenta.  

Tento proces upravuje Směrnice 4/2004 o zřizování míst pastoračních 

asistentů/asistentek. Můžeme si povšimnout, že podle této směrnice je žádost o zřízení 

místa pastoračního asistenta vázána výhradně na již navrženého uchazeče o toto zatím ještě 

nevytvořené místo. Vlastně se zde nepočítá s tím, že by duchovní správce farnosti zažádal 

o zřízení místa pastoračního asistenta, i když by ještě neměl adepta na tuto pozici.102 

Žádost o zřízení místa pastoračního asistenta ve farnosti musí být podložena 

projektem, který obsahuje popis situace ve farnosti, ve které má pastorační asistent 

pracovat, a zamýšleným rozvojem práce, kvůli němuž je třeba místo zřídit. Dále pak musí 

žádost obsahovat předpokládané přínosy jeho působení pro farnost, ve které by měl 

pracovat. Zároveň je třeba předložit podrobný popis pracovní náplně pastoračního asistenta 

s uvedením předpokládaného časového rozsahu jednotlivých vykonávaných činností 

v rámci jednoho týdne. Pokud se jedná o navržení konkrétního adepta, musí žádající 

duchovní správce, kromě osobních údajů uchazeče, předložit též kopie veškerých dokladů 

                                                 
100 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice 4/2004 o zřizování míst pastoračních asistentů/asistentek. 
101 Srov. tamtéž. 
102 Srov. tamtéž. 
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prokazujících splnění předpokladů pro výkon práce pastoračního asistenta a doporučení 

duchovního správce farnosti, zpravidla dle místa bydliště.  

Tuto žádost se všemi náležitostmi přijímá odbor kancléřství Arcibiskupství 

pražského, který ji zaeviduje, dohlédne na úplnost všech náležitostí žádosti a následně 

předá biskupskému vikáři pro pastoraci k vyhodnocení a rozhodnutí. Biskupský vikář pro 

pastoraci je kompetentní tuto žádost jak schválit, tak zamítnout. K zamítnutí žádosti však 

musí alespoň stručně uvést důvody, které ho k tomu vedly. V každém případě žadatele 

vyrozumí o způsobu vyřízení žádosti opět odbor kancléřství. Pokud biskupský vikář zaujal 

kladné stanovisko, jsou pak na kancléřství vyřizovány příslušné formality administrativní 

povahy, které vedou k přijetí pastoračního asistenta do služebního poměru.103 Služební 

poměr pastoračních asistentů vzniká písemným jmenováním do funkce.104 Jmenovací 

dekret podepisuje ordinář, zpravidla generální vikář, který jej osobně předá pastoračnímu 

asistentovi.105 Toto osobní setkání se uskutečňuje z formálních důvodů a je velmi důležité, 

neboť je nanejvýš vhodné, aby se zaměstnavatel, kterého zastupuje generální vikář, poznal 

se svým zaměstnancem, kterým je pastorační asistent, a naopak.  

Stejně se postupuje i v případě, že se jedná o návrh na jmenování pastoračního 

asistenta na místo, které již bylo zřízeno, jen se samozřejmě nepodává žádost o zřízení 

místa pastoračního asistenta, takže není třeba dokládat výše zmíněný projekt pastorační 

situace ve farnosti.106 

 

3.4 Náplň práce pastoračních asistentů 
 

Pracovní náplň pastoračních asistentů může být velmi různorodá. Záleží na tom, 

v jaké oblasti pastorace jsou ustanoveni. Pastorační asistent totiž nemusí být zaměstnán 

pouze ve farnosti. Může působit též při křesťanských televizích, nemocnicích, komunitních 

centrech, diecézních centrech mládeže nebo třeba při střediscích Arcibiskupství pražského 

apod.  

My jsme si již úvodem této části určili, že se budeme zabývat působením 

pastoračních asistentů ve farnostech. I tady však mohou být značné rozdíly v pracovní 
                                                 
103 Srov. tamtéž. 
104 Srov. ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice o služebním poměru křesťanů a křesťanek pověřených 
zvláštní službou v církvi v Arcibiskupství pražském (ze dne 13. března 2009) č.j.: 1514/2009, in: ACAP 4 
(2009), příloha. 
105 Srov. ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice 4/2004 o zřizování míst pastoračních 
asistentů/asistentek. 
106 Srov. tamtéž. 
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náplni, které jsou dány např. polohou a velikostí farnosti nebo počtem farníků a kněží v ní 

ustanovených. Rovněž tak povahou farnosti a jejím zaměřením. Do určité míry bude 

odlišná náplň práce pastoračního asistenta ustanoveného v osobní farnosti107, která je 

zřízena za účelem duchovní péče např. o studenty nebo o obyvatele mluvící cizím 

jazykem, od náplně práce pastoračního asistenta, který působí ve farnosti svěřené 

nějakému řádu. Jeho pracovní náplň většinou odráží spiritualitu daného řádu. Pracovní 

náplň se však může lišit i v závislosti na povaze a schopnostech duchovního správce 

farnosti, který je přímým nadřízeným pastoračního asistenta. Čím bude duchovní správce 

činorodější, tím více různorodých aktivit ve své farnosti iniciuje a organizuje a tím více 

pomoci potřebuje. 

Abychom si udělali bližší představu o tom, co vlastně pastorační asistent, resp. 

samostatní pastorační asistent108, může vykonávat, vybereme si z celkového počtu 91109 

PA/SPA zaměstnaných na Arcibiskupství pražském ty, kteří jsou zaměstnáni ve farnostech 

územního charakteru. Tito PA/SPA mají totiž pracovní náplň do značné míry podobnou, 

takže nezaznamenáme větší výkyvy. Celkový počet PA/SPA v takto vybraném vzorku je 

42. Z níže uvedené tabulky, která byla zpracována na základě pracovních náplní, 

poskytnutých odborem kancléřství110, je zcela patrné, co PA/SPA ve farnostech 

vykonávají. První sloupec čísluje jednotlivé činnosti, které jsou obsažené v druhém 

sloupci. Poslední tři sloupce pak obsahují počet procent z celkového počtu pastoračních 

asistentů111, samostatných pastoračních asistentů112 a PA/SPA dohromady, kteří mají 

v pracovní náplni danou činnost zanesenou. Pro vyšší přehlednost je tabulka doplněna 

o grafické znázornění. 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Osobní a územní farnost dle kán. 518 CIC: „Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje 
všechny křesťany určitého území; kde je to však vhodné, zřídí se osobní farnosti podle obřadu, jazyka 
a národnosti křesťanů toho kterého území nebo i z jiného důvodu.“ 
108 Dále jen PA/SPA. 
109 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Katalog Arcibiskupství pražského, https://katalog.apha.cz/ 
katalog_login.php (19. června 2009). 
110 V pracovních náplních byly vymazány údaje, které by mohly vést k identifikaci příslušného PA/SPA. 
111 Dále jen PA. 
112 Dále jen SPA. 
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3.4.1 Činnosti, které jsou obsaženy v pracovních náplních PA/SPA 
Tabulka č. 1 

 

Č. 
Podíl na těchto činnostech  
či jejich přímý výkon 

Počet procent 
SPA z celkového 
počtu 17, kteří 
mají v pracovní 
náplni danou 
činnost 

Počet PA z 
celkového 

počtu 25, kteří 
mají v pracovní 
náplni danou 
činnost 

Počet PA/SPA  
z celkového 

počtu 42, kteří 
mají v pracovní 
náplni danou 
činnost 

1. Kategoriální pastorace v rámci farnosti  59 64 62 

2. Výuka náboženství, katecheze 82 36 55 

3. Administrativa 47 56 52 

4. Péče o sakrální prostor a příprava na liturgii 35 52 45 

5. Příprava a organizace farních akcí 47 36 40 

6. Příprava ke svátostem 41 28 33 

7. Koordinace dobrovolníků 29 28 29 

8. Vývěsky, web, zpravodaj 35 20 26 

9. Kontaktní osoba v úředních hodinách 29 20 24 

10. Vedení bohoslužby slova a pobožností  12 20 17 

11. 
Organizace přednášek a dalších duchovně-
kulturních programů 

24 8 14 

12. Technické zabezpečení provozu farnosti  6 12 10 

13. 
Výkon dalších pastoračních činností dle 
aktuální situace na pokyn nadřízeného 

41 48 45 

14. 
Ostatní (prohlídky kostela, vedení farního 
sboru, správa knihovny...) 

18 20 19 
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Kategoriální pastorace v rámci farnosti

Výuka náboženství, katecheze

Administrativa

Péče o sakrální prostor a příprava na liturgii

Příprava a organizace farních akcí

Příprava ke svátostem

Koordinace dobrovolníků

Vývěsky, web, zpravodaj

Kontaktní osoba v úředních hodinách farnosti

Vedení bohoslužby slova a pobožností

Organizace přednášek a dalších duchovně-kulturních programů

Technické zabezpečení provozu farnosti

Výkon dalších pastoračních činností dle aktuální situace na pokyn
nadřízeného

Ostatní

Počet  procent SPA z celkového počtu 17, kteří mají v pracovní náplni danou činnost

Počet PA z celkového počtu 25, kteří mají v pracovní náplni danou činnost

Počet SPA/PA z celkového počtu 42, kteří mají v pracovní náplni danou činnost
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3.4.2 Rozbor tabulky činností obsažených v pracovních náplních PA/SPA 
 

Kapitolu o náplni práce PA/SPA považuji za jednu z nejdůležitějších, neboť nám 

přináší konkrétní představu o tom, co skutečně ve farnostech tito pracovníci vykonávají. 

Výše uvedená tabulka představuje jakýsi průnik všemi zpracovanými pracovními 

náplněmi. Všechny činnosti jsme shrnuli do 13 oblastí a ponechali jsme navíc jednu 

s názvem ostatní. Tato oblast obsahuje ty činnosti, které se vyskytovaly pouze u jednoho 

až dvou PA/SPA. 

Především z grafu je patrné, že nejčastěji se vyskytující činností v pracovních 

náplních PA/SPA je pastorace různých skupin ve farnostech. Tuto činnost vykonává 62% 

PA/SPA. Většinou se jedná o pastoraci nemocných, což spočívá v doprovázení nemocných 

na bohoslužby, ale také v osobních návštěvách nemocnic, hospiců a léčeben dlouhodobě 

nemocných na území farnosti. Náplní takové návštěvy je pak vedení pastoračních 

rozhovorů, vyslechnutí, společná modlitba s nemocným, příp. individuální modlitba za 

nemocného, a v neposlední řadě též donášení eucharistie. V rámci této první kategorie se 

také poměrně často vyskytuje pastorační práce se seniory, ministranty, studenty, ale též 

péče o bezdomovce nebo jinak potřebné lidi. 

Stejně tak je velmi rozšířenou náplní práce PA/SPA výuka náboženství, příp. vedení 

či příprava různých katechezí. Tuto činnost vykonává 55 % PA/SPA. Zde si můžeme 

všimnout nápadného jevu, a sice že podstatně častěji vykonávají tuto činnost SPA. To jen 

dokazuje jejich vyšší míru zodpovědnosti. 

Další důležitou činností PA/SPA je administrativa. Jedná se především o vedení 

farních matrik, pomoc s vystavováním výpisů z matrik, správa farních dokumentů, 

evidence příchozí a odchozí pošty, ojediněle též vedení účetnictví a zajišťování grantů. 

Tuto činnost vykonává 52 % PA/SPA, přičemž je častěji zastoupena v pracovních náplní 

PA, i když rozdíl není tak významný. 

Péči o sakrální prostor a přípravu na liturgii vykonává 45 % PA/SPA. Častěji 

se však tato činnost, která je spíše manuální povahy a připomíná práci kostelníka, týká 

pracovních náplní PA. Přípravu a organizaci farních akcí vykonává 40 % PA/SPA. Do 

této kategorie spadá vedení nebo příprava duchovních obnov, výletů, farních dnů, poutí, 

společných dovolených farníků apod. Podstatně častěji se na těchto aktivitách podílejí SPA 

než PA. Stejně tak se SPA podílejí častěji i na přípravě ke svátostem. Většinou jde 

o přípravu na první svaté přijímání, na svátost manželství, o přípravu rodičů na křest dítěte, 
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ale také, i když v menší míře, o přípravu na svátost smíření. Tuto činnost vykonává 33 % 

PA/SPA. 

Mezi další důležité činnosti, které se sice neřadí k nejčastějším, patří koordinace 

dobrovolníků. Vykonává ji 29 % ze všech PA/SPA, přičemž poměr mezi PA a SPA 

je vyrovnaný. Dále se jedná o prezentaci farnosti navenek prostřednictvím webových 

stránek či farních a kostelních vývěsek a rovněž o přípravu farního zpravodaje. Tyto 

činnosti má na starosti 26 % PA/SPA. O dost víc jich je z řad SPA. 24 % PA/SPA zastává 

úlohu kontaktní osoby pro farníky i pro veřejnost, která je přítomná na faře v úředních 

hodinách především v nepřítomnosti duchovního správce. 

Zajímavostí je, že vedení bohoslužeb slova a pobožností, jako jsou křížové cesty, 

litanie, růžence a další, častěji vykovávají PA než SPA, i když se jedná o poměrně 

zodpovědnou činnost. Celkově však toto není příliš častá činnost PA/SPA, neboť 

ji vykonává jen 17 % z nich. Další z aktivit PA/SPA, které mají jen nízké zastoupení 

(14 %), je organizace přednášek a dalších duchovně-kulturních programů. Tyto programy 

pak častěji organizují nebo se na organizaci podílejí SPA. 

A jen nepatrné množství PA/SPA zastává úlohu jakéhosi technika k zabezpečení 

provozu farnosti, jedná se o 10 % z nich, přičemž tato služba náleží spíše PA. Zde jde např. 

o takové činnosti, jako je kontrola připojení kostelů a far na poplachový policejní pult, 

zabezpečení vytápění, úklidu, drobných oprav apod. A konečně velké procento PA/SPA, 

i když kupodivu ne každý, má obsažen ve své náplni práce výkon dalších pastoračních 

činností dle aktuální situace na pokyn nadřízeného.  

Závěrem této části dodejme, že souhlas s pracovní náplní stvrzuje svým podpisem 

jak sám PA/SPA, tak jeho přímý nadřízený, kterým je duchovní správce farnosti, 

a schvaluje ji biskupský vikář pro pastoraci. 

 

3.5 Finanční podmínky PA/SPA 
 

Pro každého zaměstnance je finanční ohodnocení velmi důležitou a zároveň citlivou 

záležitostí. Častokrát hraje rozhodující roli pro to, zda to či ono zaměstnání bude 

vykonávat či nikoli. Nemůžeme tedy toto téma vynechat ani v souvislosti 

se zaměstnáváním PA/SPA. 

PA/SPA je zaměstnancem Arcibiskupství pražského a místem výkonu jeho práce je 

konkrétní farnost, ve které je na základě jmenovacího dekretu generálního vikáře 
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ustanoven. Měsíční plat PA/SPA, jakožto duchovním, vyplácí stát prostřednictvím 

Arcibiskupství pražského podle Nařízení vlády č. 566/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006 

o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností v posledním 

platném znění113. PA/SPA jsou podle Směrnice č. 2/2007 o odměňování duchovních 

opravdu považováni za duchovní. Tato směrnice stanoví, že „za duchovní jsou, v souladu 

s ustanoveními Kodexu kanonického práva, považováni všichni klerici a křesťané 

a křesťanky vykonávající funkce duchovních, pověření pastorační péčí v církvi a další 

činností s ní související, zejména však osoby vykonávající duchovní správu, příslušní 

představení veřejných právnických osob v církvi a osoby, o nichž tak určí příslušný 

biskup“114. 

Nařízení vlády stanoví pro každou církev a náboženskou společnost popis činností, 

které jsou přiřazeny do šesti platových tříd. Do první, tedy nejnižší, platové třídy patří 

„činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností 

pro zabezpečení liturgie a pastorace“115. Již výše jsme uvedli, že tuto činnost vykoná PA. 

Do druhé platové třídy, která představuje „činnost v duchovní správě spočívající 

v samostatném vykonávání pastorační a správní činnosti ve vymezeném rozsahu“116, pak 

spadají SPA. Pro porovnání si uveďme, že společně s nimi spadají do druhé platové třídy 

také sekretář/sekretářka, pracovník tiskového oddělení, jáhen ustanovený k jáhenské 

službě, výpomocný duchovní a farní vikář nebo kaplan.117  

Plat PA/SPA se skládá ze základního platu, příp. z hodnostního příplatku a z odměny 

za vyšší výkon. Hodnostní příplatek náleží duchovním od druhé platové třídy podle míry 

složitosti, náročnosti a významu činnosti, kterou vykonávají. Odměnu za vyšší výkon lze 

přiznat za vysokou kvalitu výkonu činnosti nebo za její vyšší rozsah a rovněž za splnění 

mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. Abychom získali konkrétní představu 

o platu PA/SPA uvedeme si zde stupnici základních platů pro první a druhou platovou 

třídu. Tato stupnice, která tvoří přílohu č. 2 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb., nabyla 

účinnosti 1. června 2009. Plat duchovních se tak zvýšil o cca 3 %.118 

 

 

                                                 
113 Dále jen „nařízení vlády“. 
114 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice č. 2/2007 o odměňování duchovních. 
115 Nařízení vlády č. 566/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006 o úhradě osobních požitků duchovních církví 
a náboženských společností v posledním platném znění. 
116 Tamtéž. 
117 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Směrnice č. 2/2007 o odměňování duchovních. 
118 Srov. Nařízení vlády č. 566/2006 Sb. 
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Stupnice základních platů duchovních podle platových tříd a stupňů119 
 

Tabulka č. 2 
 

Platové třídy Platový 
stupeň 

Počet let praxe 
1 2 

1 do 1 roku 9 670 10 630 

2 do    2 let 10 050 11 050 

3 do    4 let 10 460 11 490 

4 do    6 let 10 860 11 940 

5 do    9 let 11 300 12 410 

6 do  12 let 11 740 12 900 

7 do  15 let 12 200 13 410 

8 do  19 let 12 680 13 940 

9 do  23 let 13 180 14 480 

10 do  27 let 13 700 15 050 

11 do  32 let 14 240 15 640 

12 nad 32 let 14 810 16 260 

 

 

Jak jsme se mohli přesvědčit, plat PA/SPA není příliš vysoký. Vzhledem k tomu, že 

pastorační asistenti vykonávají svoji práci ve farnostech, může duchovní správce společně 

s farníky pozitivním způsobem ovlivnit výši platu PA/SPA. Jako příklad takového jednání 

uveďme iniciativu farníků Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, 

Praha-Vršovice, kteří se rozhodli pokusit se zajistit vyšší plat pastoračního asistenta, 

o kterého nechtějí přijít, tím, že budou měsíčně přispívat farnosti na tento účel ze svých 

platů. Tímto způsobem hodlají navýšit měsíční plat svého pastoračního asistenta o 10 tisíc 

Kč.120 

 

3.6 Duchovní péče o PA/SPA 
 

Arcibiskupství pražské nevydalo žádnou zvláštní směrnici, která by se zabývala 

duchovním životem PA/SPA. Není to ani potřeba, neboť právě tuto směrnici, o které jsme 

výše pojednali, vydala ČBK s platností pro všechny diecéze v ČR. Na tomto místě bychom 

tedy chtěli ukázat, do jaké míry se směrnice uplatňuje v Arcidiecézi pražské. Nebudeme 

                                                 
119 Základní platy jsou uvedeny v Kč měsíčně. 
120 MÜLLER Miloslav: Jak se k tomu postavíme?, in: Svatováclavská vinice 5 (2009) [nestr.] 
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zde však uvádět jednotlivé části a stanovení směrnice a k nim připisovat, jak se to či ono 

realizuje v Arcidiecézi pražské. Často by totiž docházelo k opakování již řečeného v jiných 

kapitolách této práce. Spíše si ukažme, jak probíhá duchovní péče o PA/SPA v Arcidiecézi 

pražské, přičemž porovnání se směrnicí uvedeme jen tehdy, když to bude úměrné tématu 

této kapitoly. 

Duchovní péče o PA/SPA je v Arcidiecézi pražské svěřena Pastoračnímu středisku, 

v jehož čele stojí ředitel, který je podřízen biskupskému vikáři pro pastoraci.121 „Úkolem 

Pastoračního střediska je podpora, rozvoj a koordinace pastorační práce v pražské 

arcidiecézi (...) Zajišťuje též materiály, případně náplně setkání, pro další vzdělávání kněží, 

jáhnů a těch, kdo konají různé služby v církvi.“122  

Pro PA/SPA pražské arcidiecéze pak připravuje Pastorační středisko dvakrát do roka 

víkendové setkání v Exercičním domě na Svaté Hoře. Účast alespoň na jednom z nich je 

povinná, neboť se jedná ze strany PA/SPA o nutné sebevzdělávání a ze strany 

Arcibiskupství pražského o kvalifikační péči o své zaměstnance. Z toho důvodu 

Arcibiskupství pražské hradí veškeré náklady na ubytování a stravování. První setkání 

v daném roce se koná zpravidla na jaře a druhé na podzim. Program obou setkání je 

víceméně stejný. Vždy jde o část duchovní na způsob rekolekce, kterou vede ředitel 

Pastoračního střediska, a o část, jejíž náplní je sdílet zkušenosti, starosti a podněty a též 

přijetí nových informací.123 Někdy se části programu účastní také generální vikář 

Arcibiskupství pražského, který je PA/SPA k dispozici pro zodpovídání různých dotazů 

vyplývajících ze vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel.124 

Kromě tohoto pravidelného setkání na Svaté Hoře jsou PA/SPA pravidelně 

jedenkrát do roka prostřednictvím ACAP zváni na exercicie pro pastorační pomocníky, 

které organizuje trvalý jáhen Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Ignáce, 

Praha-Nové Město.125 Jde zpravidla o šestidenní „exercicie podle sv. Ignáce, při nichž je 

třeba zachovávat mlčení. Rozjímavou osobní modlitbu je možno doplnit osobním 

rozhovorem s exercitátorem“126. 

                                                 
121 Srov. ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Příloha organizačního řádu č. 1. Organizační schéma 
Arcibiskupství pražského, in: Organizační řád Arcibiskupství pražského (ze dne 1. září 2003 v posledním 
platném znění). 
122 Tamtéž. 
123 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pozvání pastoračních asistentů a asistentek na setkání na Svatou Horu, in: Dopis 
ze dne 5. února 2009, č.j.: PS-100/2009. 
124 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pozvání pastoračních asistentů a asistentek na setkání na Svatou Horu, in: Dopis 
ze dne 7. února 2008, č.j.: PS-152/2008. 
125 Srov. DUBSKÝ Zdeněk: Exercicie pro pastorační pracovníky, in: ACAP 5 (2008) 7–8.  
126 Tamtéž. 
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Nicméně nabídka exercicií a rekolekcí pro laiky je mnohem širší. PA/SPA se mohou 

účastnit i se svými životními partnery různých exercicií pro manžele a rodiny apod. 

Můžeme tedy konstatovat, že v tomto směru praxe v pražské diecézi odpovídá 

požadavkům Směrnice ČBK o duchovní péči o pastorační pracovníky.127 

Tato směrnice dále požaduje, aby byla duchovní péče o PA/SPA svěřena 

spirituálovi.128 V Arcidiecézi pražské sice není přímo do této funkce ustanovený žádný 

kněz, nicméně PA/SPA spadají do kompetence biskupského vikáře pro pastoraci. Můžeme 

se domnívat, že tedy lze biskupského vikáře pro pastoraci považovat za spirituála 

ve smyslu zmíněné směrnice ČBK. Jiný spirituál pak má mít na starosti zájemce, kteří se 

teprve na případnou službu PA/SPA připravují coby studenti. I tomuto požadavku 

směrnice ČBK je do značné míry vyhověno, a to ustanovením kaplana Katolické 

teologické fakulty UK129, který „zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, 

vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení 

a formaci“130. 

 

3.7 Personální vývoj v Arcidiecézi pražské za posledních patnáct let 
 

Dosud jsme se zabývali PA/SPA, aniž bychom měli představu o tom, jak velkou 

skupinu v pastorační práci představují. Pokusme se tedy nyní v jednoduchém přehledu 

vysledovat, jak se měnila a vyvíjela účast PA/SPA na pastorační práci za posledních 

patnáct let, tedy od rozdělení arcidiecéze v roce 1993 na Arcidiecézi pražskou a Diecézi 

plzeňskou.131 Tentokrát však budeme pracovat se všemi PA/SPA dohromady bez ohledu 

na to, zda jsou ustanoveni ve farnostech nebo v jiných odvětvích pastorace. V tomto 

přehledu neopomeneme ani jáhny a kněze, kteří v těch kterých letech byli ustanoveni 

k nějaké službě v Arcidiecézi pražské. 

 

 

 

                                                 
127 Srov. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE: Směrnice ČBK, Duchovní péče o laiky působící 
v pastorační službě církve. 
128 Srov. tamtéž. 
129 Srov. Katolická teologická fakulta, http://www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (19. června 2009) 
130 Tamtéž. 
131 Srov. KETTNER Jiří: Dějiny pražské arcidiecéze v datech, Praha: Zvon, 1990, 144. 
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Přehled počtu PA/SPA, jáhnů a kněží ve vybraných letech132 

Tabulka č. 3 
 

 
 1993 1998 2003 2006 2008 

PA/SPA 4 12 52 47 84 
Jáhni 7 10 14 21 22 
Kněží 196 238 240 223 217 

 

Graf k tabulce přehledu počtu PA/SPA, jáhnů a kněží ve vybraných letech 

Graf č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Z uvedené tabulky, ještě lépe však z grafu, je patrný rapidní nárůst PA/SPA 

za posledních patnáct let. Od roku 1993 se zvýšil počet PA/SPA 21 ×. Rovněž nárůst, 

i když pozvolný, jsme zaznamenali u jáhnů. Od roku 1993 se zvýšil jejich počet 3,2 ×. 

Jinak je tomu u kněží. Jejich počet se od roku 1993 do roku 2003 poměrně znatelně zvýšil. 

Od roku 2003 však můžeme pozorovat určitý pokles. Takže v roce 2008 počet kněží 

ustanovených k nějaké službě v diecézi činí 217. To je jen o 21 kněží více než v roce 1993. 

Není náplní naší práce, abychom zde hledali všechny důvody, proč tomu tak je, i když by 

to bylo jistě zajímavé. Můžeme se však zamyslet nad tím, zda existuje nějaká souvislost 

mezi poklesem kněží a nárůstem PA/SPA. 

Někteří se „domnívají, že laici se mají podílet na pastorační práci pouze proto, 

že existuje nedostatek kněží (...)“133. Šlo by tedy o jakési nahrazování kněží, kterých se 

                                                 
132 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ: Katalog Arcibiskupství pražského, https://katalog.apha.cz/ 
katalog_login.php (19. června 2009).  
133 OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 111. 
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nedostává. Není to však trochu obráceně? Není nedostatek kněží zapříčiněn částečně i tím, 

že laici mají po II. vatikánském koncilu možnost studovat teologii a působit ve službách 

církve?134 Jak už jsme napsali, nehledáme zde všechny důvody poklesu počtu kněží, ale 

přesto se krátce zamyslíme nad tímto jevem. K zamyšlení nás dovedly úvahy Petera 

Neunera, které se však ubírají jiným směrem.135 

Je tedy možné, že mezi poklesem počtu kněží a nárůstem počtu PA/SPA je určitá 

souvislost. Pokud měl totiž před koncilem muž touhu studovat teologii a pokud v sobě cítil 

povolání pracovat a pastoračně působit v církvi, musel jít studovat ‘na kněze’. Jiná 

možnost pro něj neexistovala. V dnešní době by však tento muž mohl teologii studovat, 

a dokonce pastoračně působit i bez kněžského svěcení. Přitom by mohl založit rodinu. 

Pokud tedy necítí muž povolání k celibátu, ale vnímá povolání k výkonu pastorační služby, 

nemusí se stát dokonce ani jáhnem. Na okraj připomeňme, jak je vidno z tabulky, že 

i jáhenských povolání přibývá. Zde bychom tedy mohli vidět onu souvislost, kterou 

hledáme. Z toho by nám vyplynulo, že povolání ke kněžství sice ubývá, ale povolání 

k pastoračnímu působení naopak přibývá. 

Důvod nárůstu počtu PA/SPA může rovněž souviset se skutečností, že po pádu 

komunistické vlády bylo umožněno ve farnostech a v české církvi vůbec vykonávat velké 

množství aktivit. Věřící se mohou bez obav scházet, slavit bohoslužby, připravovat se 

k přijetí svátostí apod. Tato zvýšená míra činností, které se ve farnostech konají, vyžaduje 

také více schopných lidí, kteří se jim budou naplno – tedy bez úvazků v jiných 

zaměstnáních – věnovat. 

 

                                                 
134 Srov. AA 29. 
135 Srov. NEUNER: op. cit., 150-151. 
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Závěr 

 

Závěrem si krátce shrňme, čím jsme se zabývali, připomeňme si, jaká jsme měli od 

této práce očekávání, a uveďme si, jak se nám je podařilo naplnit a k jakým poznatkům 

jsme dospěli. 

Zabývali jsme se prací pastoračních asistentů v Arcidiecézi pražské. Abychom 

mohli dojít k takto konkrétně pojmenované funkci laiků zaměstnaných v církvi, předestřeli 

jsme nejprve obecné zásady pro práci laiků na úrovni univerzální církve. Dotkli jsme se též 

problematiky laiků zaměstnaných v církvi podle směrnic České biskupské konference. 

V úvodu jsme si vytkli za cíl obhájit vlastní a specifickou roli PA/SPA ve správě 

farnosti a ve farní pastoraci. Na první zdání bychom mohli říct, že se nám to příliš 

nezdařilo. Z výše uvedeného průniku pracovních náplní PA/SPA totiž vyplývá, že 

vykonávají vesměs činnosti, které jsou typické na jednu stranu pro kněze, na druhou stranu 

pro angažované farníky. Z toho by vyplývalo, že doplňují nedostatky na jedné či druhé 

straně. Nicméně se domnívám, že můžeme spatřovat jejich vlastní roli právě v tomto 

širokém spektru činností. Role vlastní PA/SPA by tedy mohla spočívat v tom, že propojují 

činnost duchovního správce s aktivitami farníků, ale též svou přítomností např. 

na setkáních různých malých skupin farníků (mládež, rodiny, senioři apod.) propojují tyto 

skupiny a jaksi stmelují farní společenství. Bývají ve farnosti osobou, která má povědomí 

o veškerém jejím dění a ke které mají snadný přístup jak farníci, tak duchovní správce. Je 

nasnadě, že PA/SPA se musí těšit velké důvěře obou stran. 

V průběhu práce jsme rovněž narazili na problém nedostatečného finančního 

ohodnocení PA/SPA, což může mít za následek sníženou motivaci k přijetí tohoto 

zaměstnání, příp. k jeho zodpovědnému vykonávání. Za úvahu stojí, zda by bylo možné do 

budoucna uvažovat o zavedení takového modelu spolufinancování, kdy se na platu 

pastoračních asistentů bude podílet kromě státu též příslušná farnost, eventuálně 

v případech hodných zvláštního zřetele též Arcibiskupství pražské. Od toho by pak bylo 

možné očekávat, samozřejmě kromě navýšení platu pastoračních asistentů, také určité 

zkvalitnění jejich práce. Když by totiž na pastoračního asistenta přispívala i farnost, jistě 

by duchovním správcům i farníkům, zastoupeným pastorační a ekonomickou radou 

farnosti, více záleželo na tom, jakou práci a s jakým přínosem pro farnost PA/SPA odvádí. 

Také by se zodpovědněji rozhodovali, zda pastoračního asistenta skutečně potřebují, nebo 
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zda se budou na těch kterých činnostech v zájmu celé farnosti podílet sami. Ponechme toto 

jako podnět k uvážení kompetentním osobám. 

Musíme se též vyjádřit k nebezpečí, jež jsme nastínili v úvodu, že by PA/SPA mohl 

do určité míry nahrazovat a přebírat službu farníků, kteří se pak stanou pasivními, což by 

bylo pro farnost a její růst nežádoucí. Z činností obsažených v pracovních náplních 

PA/SPA jsme zjistili, že 29 % ze všech PA/SPA vykonává službu koordinátora 

dobrovolníků. Jak známo a v praxi ověřeno, skupina, kterou někdo koordinuje, dokáže 

odvést více práce a dělat ji kvalitněji než skupina, které koordinace či vedení chybí. Lze 

z toho tedy usuzovat, že PA/SPA nemusejí nutně práci dobrovolníků přebírat, i když i to se 

v některých, zvláště malých, farnostech může dít. Jak už jsme výše uvedli, je důležité umět 

posoudit, zda službu PA/SPA ta která farnost potřebuje ke svému zdravému růstu 

a rozvoji, nebo nikoli. Pokud by měl PA/SPA opravdu ve farnosti nahrazovat službu 

aktivních farníků, kteří by se kvůli němu dali na ústup, pak je jistě lepší jej nemít. My jsme 

na tento problém chtěli pouze upozornit, je však zodpovědností duchovního správce, aby 

vše uvážil. 

Domněnka, kterou jsme vyslovili v úvodu práce, že se v pracovních náplních 

PA/SPA bude vyskytovat nejčastěji činnost administrativní, se nepotvrdila. 

Administrativní činnost vykonává jen o málo více než polovina PA/SPA, což je až třetí 

nejčastější činnost. Myslím, že tímto zjištěním můžeme být potěšeni, neboť administrativu 

může vykonávat i řádně zaškolený farník bez teologického vzdělání. Není potřeba k této 

činnosti využívat teologicky vzdělaného laika, který díky tomu může posloužit více na poli 

pastoračním. 
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Přehled použitých zkratek 

 
ACAP – Acta Curiae Archiepiscopalis pragensis (Akta kurie Arcibiskupství pražského) 

b.n. – bez nakladatele 

b.m. – bez místa vydání 

CIC – Codex Iuris Canonici (Kodex kanonického práva) 

ČBK – Česká biskupská konference 

CHfL – Posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě 

Christifideles laici 

Jan – Evangelium podle Jana 

kán. – kánon 

Mt – Evangelium podle Matouše 

op. cit. – opere citaro – citované dílo 

PA – pastorační asistent 

PA/SPA – pastorační asistent a samostatný pastorační asistent 

PS – Plenární sněm katolické církve v ČR 

1 Sol – 1. list svatého apoštola Pavla Soluňanům 

SPA – samostatný pastorační asistent 

Srov. – srovnej 

 

 

Zkratky knih Písma svatého jsou použity podle českého katolického překladu 

Nového zákona, který vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří v roce 2003. 
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Résumé 
 

Práce pojednává o zásadách pro službu laiků v církvi, přičemž postupuje od 

obecného ke konkrétnímu. Začíná tedy zásadami pro práci laiků na úrovni univerzální 

církve a dospívá k jedné z konkrétních podob tohoto jejich působení – k pastoračním 

asistentům zaměstnaným ve farnostech Arcidiecéze pražské. 

Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na povolání 

a poslání laiků dnešní doby, jak o tom pojednává ve svých dokumentech a právních 

předpisech universální církev. Zvlášť zdůrazňuje možnosti jejich působení uvnitř církve 

ve spolupráci s hierarchií. Tyto možnosti nahlíží ze dvou hledisek, a to z hlediska 

teologického a církevně-právního. Druhá kapitola pojednává o laicích zaměstnaných 

v církvi podle směrnic České biskupské konference. Se zvláštním zřetelem na laiky 

v církvi připomíná rovněž práci Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Třetí stěžejní 

část pojednává o tom, kdo je pastorační asistent a jakou úlohu zastává ve farní pastoraci. 

Představuje konkrétní administrativní předpisy, které jsou v Arcidiecézi pražské stanoveny 

v souvislosti se zaměstnáváním pastoračních asistentů. 

Pastorační asistenti (a laici pracující v církvi vůbec) bývají vnímáni jako nouzová 

náhrada za nedostatek kněží. Proto cílem této práce je obhájit jejich vlastní a specifickou 

roli ve správě farnosti a ve farní pastoraci. K naplnění tohoto cíle slouží rozbor jejich 

pracovních náplní, díky kterému práce dochází k závěru, že vlastní roli pastoračních 

asistentů lze spatřovat v širokém spektru činností, které ve farnostech vykonávají. Podílí se 

totiž jak na činnostech, které primárně náleží kněžím, tak na činnostech, které náleží 

především aktivním farníkům. Bývají ve farnosti osobou, která má povědomí o veškerém 

jejím dění a ke které mají snadný přístup jak farníci, tak duchovní správce. Je tedy 

důležité, aby se pastorační asistent těšil velké a zasloužené důvěře obou stran. 

 
 
 
Počet znaků včetně mezer a poznámek pod čarou: 94 096 
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English annotation 
 

The Service of the Pastoral Assistants in Archdiocese of Prague 

 

Principles of the laymen service in Church on the universal level as well as on that 

of particular law are discussed. In particular the problems of laymen employed in the 

parish framework as pastoral assistants on the level of Archdiocese Prague are focused.  

Especially their specific role in the parish has been followed – both on base of 

literature studies and of respective administration regulations of the Archdiocese 

of Prague. Anyway, the work descriptions of pastoral assistants were involved, as well. 
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