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Abstrakt 

 Tématem této diplomové práce je náboţenská konverze 

z pohledu přímých účastníků tohoto procesu – konvertitů. Mezi hlavní 

okruhy zájmu patří především jejich vztah k víře a jeho vývoj 

související se změnami, které vnesl do ţivota respondentů a to 

zejména na základě jejich kaţdodenní zkušenosti a vlastních pocitů a 

proţitků.  Diplomová práce je zpracováním kvalitativního výzkumu, 

který je zaloţený na hloubkových polostrukturovaných rozhovorech 

vedených s mladými konvertity, kteří se rozhodli pro přestup 

k římskokatolické víře v nejmenovaném praţském kostele. Vlastní 

výsledky výzkumu nemají být zobecnitelné na celou populaci – práce 

si klade za cíl odhalit hlubší skutečnosti a souvislosti, které by mohly 

být uplatnitelné v dalších budoucích výzkumech.  

 

Klíčová slova 

víra, náboţenství, náboţenská konverze, změna, proţitek    

 

Abstract 

The thesis compiles and comments upon the results of a qualitative 

research focused on the process of religious conversion. The research 

is based on a series of semi-structured interviews conducted with 

young converts who decided to join the Roman Catholic church; the 
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subjects are members of the congregation of one (anonymous) 

church in Prague. Main focus topics included their approach to 

religion/faith and its evolution in connection with the changes the 

respondents experience in their everyday lives, their authentic 

feelings and experiences. The results of the survey are not aimed to 

be easily generalised and applied to the general population – instead, 

the work aims to reveal deeper connections and relations which could 

be employed in future research. 
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faith, religion, religious conversion, change, experience 
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Úvod: 

V běţném ţivotě se kaţdý z nás setkal s nějakým druhem 

projevu víry nebo náboţenství, ať v úzkém okruhu své rodiny a svých 

přátel, nebo v širším okolí, či pouze zprostředkovaně, např. 

v médiích. Ač se o české společnosti tradičně tvrdí, ţe je z velké 

většiny ateistická, některé novodobé výzkumy1 a sledování 

náboţenské sféry u nás naznačují, ţe jiţ nějakou dobu dochází v naší 

společnosti v tomto ohledu k obratu. „Mnoţství lidí, kteří se 

nepovaţují za členy církví, ale v „něco“ věří, ať uţ jde o 

transcendentní osoby či síly, nějakou formu posmrtného ţivota (či 

reinkarnaci), zázraky, účinnost amuletů, horoskopy nebo předpovědi 

budoucnosti, daleko převyšuje počet „standardních“ věřících i ateistů 

– v některých případech jde o dvě třetiny české společnosti, jindy 

zhruba o polovinu.“ (Nešpor in Luţný, Nešpor, 2008, s. 7) 

Víra a náboţenství jsou důleţitými součástmi ţivota jednotlivců i 

celých společností. Vedle tak důleţitých faktorů, jako jsou politika, 

ekonomie a ekonomika nebo kultura, je náboţenství rovnocenným 

partnerem v určování a ovlivňování chodu společnosti, společenských 

norem a pravidel i specifických jednání členů konkrétních společností.  

 Ve 20. století se v sociologii objevilo mnoho proudů, které 

začaly náboţenství vnímat jako přeţité a na ústupu; ovšem 

„náboţenství se vrátila do centra veřejného dění, coţ platí i pro jejich 

další představitele – buddhismus, indická náboţenství, novopohanské 

hnutí a tak dále. Jedním z důvodů, proč (sociologicky) studovat 

náboţenství, je nepochybně jejich aktuální sociální, politický, kulturní 

i ekonomický význam.“ (Nešpor, Luţný, 2007, s. 10) 

 Jedním z projevů síly náboţenství, církví a lidské víry v dnešním 

světě je náboţenská konverze. Touto konverzí se myslí oficiální 

                                                           
1
 Jedná se např. o výzkum Detradicionalizace a individualizace náboženství z roku 2006, provedený 

agenturou SC&C na zakázku Sociologického ústavu AV ČR. 
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přestup k některému náboţenství či nějakým náboţenským 

společenstvím – v dnešní době se kromě opětovného obratu 

k největším církvím rozšiřuje zájem o nové náboţenské proudy.  

 Zaujal mne poměrně sílící vliv náboţenství a také to, ţe se 

velké mnoţství lidí kaţdoročně v České republice rozhodne pro tak 

zásadní krok, jako je náboţenská konverze, coţ znamená, ţe lidé si 

nenosí svou víru pouze v sobě, ale chtějí, aby o ní věděl i okolní svět. 

Je logické, ţe všechny církve přijímají nově příchozí pozitivně (také 

pro finanční podporu státu tvořenou na základě počtu oficiálně 

přihlášených členů) a mají pro své nově přicházející členy rozsáhlé 

programy a podmínky, kterými musí „ţadatelé“ projít. 

 Svou práci začínám v souladu s teorií L.R. Ramba, který tvrdí, 

ţe konverze je dlouhodobý proces zasahující všechny stránky 

jedincova ţivota. „Konverze je proces náboţenské změny, který se 

odehrává v dynamickém silovém poli lidí, událostí, ideologií, institucí, 

očekávání a orientací. … Konverze je proces probíhající v čase, ne 

jednorázová událost, konverze je kontextuální a proto ovlivňuje a je 

ovlivňována maticí vztahů, očekávání a situací; faktory, které hrají při 

konverzi roli jsou mnohonásobné, interaktivní a kumulativní. 

Neexistuje jediná příčina konverze, ani ţádný jednoduchý následek 

tohoto procesu.“ (Rambo, 1993, s. 5)2. Hlavní okruhy témat, kterým 

se ve své práci věnuji, se týkají vztahu k víře a jeho vývoje a 

souvislosti se změnami, které tento proces vnesl do ţivota lidí, kteří 

se rozhodli pro náboţenskou konverzi, a to zejména na základě jejich 

kaţdodenní zkušenosti. Vzhledem k tomu, ţe do procesu náboţenské 

konverze není „ţadatel“ zapojen jako jediný aktér, bude mne také 

mimo jiné zajímat vztah a přístup ke konverzi těch lidí, kteří stojí na 

druhé straně – lidí, kteří pořádají pro nové budoucí konvertity vše od 

mší a seminářů aţ po podmínky přijetí. 
                                                           
2
 Citaci uvádím ve vlastním překladu, stejně jako všechny ostatní citace ze zahraničních pramenů, které 

jsou v použité literatuře uvedeny s původními cizojazyčnými názvy. 
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1. Metodologie: 

 Záměr mé práce naznačuje, ţe se jedná o citlivá témata 

související zejména s hlubokými vnitřními proţitky respondentů, které 

mnohdy zásadním způsobem ovlivňují jejich ţivot a také jejich 

jednání a pohled na sebe, své okolí a svět. Jedná se o dlouhodobý 

proces, který můţe být nazván buď změnou, nebo vývojem. Právě 

proto, ţe se ve své práci soustředím zejména na osobní proţitky a 

interpretace respondentů, doplněné o vlastní pozorování a účast na 

akcích pro mé respondenty konané jimi zvolenou institucí, jsem si pro 

svůj výzkum zvolila kvalitativní přístup ke sběru dat i jejich analýze. 

„To je třeba případ výzkumu, který se snaţí odhalit podstatu něčích 

zkušeností s určitým jevem, např. nemocí, přestoupením na novou 

víru nebo závislostí. Kvalitativní metody se uţívají k odhalení a 

porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichţ toho ještě moc 

nevíme. Mohou být také pouţity k získání nových a neotřelých názorů 

na jevy, o nichţ uţ něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní 

metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se 

kvantitativními metodami obtíţně podchycují.“ (Strauss, Corbinová, 

1999, s. 11)  

 Ve své práci se snaţím právě o popis a interpretaci ţitého světa 

respondentů, kteří se mnou spolupracovali. Cílem mé práce není 

zobecnit výsledky analýzy na celou českou společnost a odhalit tak 

např. pravidla náboţenského chování, ale pokusit se odhalit hlubší 

rysy procesu přestupu konverze, tak jak jej proţívají samotní aktéři. 

Některá odhalená témata tak mohou pomoci k vytvoření budoucích 

výzkumů zabývajících se náboţenským chováním a moţná pomohou 

odhalit některé nové souvislosti. „Třetí z epistemologických důvodů 

podepírajících kvalitativní výzkum náboţenství spočívá v poţadavku 

re-kategorizace náboţenství z psaného a myšleného fenoménu na 
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fenomén ţitý, zakoušený a vyjednávaný.“ (Hamar in Nešpor, Václavík 

a kol., 2008, s. 99) 

Skupinou, na kterou jsem se ve výzkumu zaměřila, jsou 

konvertité, kteří se všichni rozhodli konvertovat v konkrétním 

praţském kostele, nicméně jak z pozorování, tak z rozhovorů jasně 

vyplývá, ţe se jedná o individuální procesy, které pouze probíhají pod 

záštitou zmíněné konkrétní instituce a v mnoha případech nesou 

společné příběhové prvky. Dle M. B. Milese a A. M. Hubermana není 

na škodu zkombinovat při provádění výzkumu různé přístupy, pokud 

jsou tyto pro záměr výzkumu vhodné či pouţitelné a stejně tak je pro 

ně důleţité, aby se metodologie výzkumu vyvíjela společně 

s probíhajícím výzkumem a jeho potřebami. „Konceptuální rámec se 

má vyvíjet na základě zkoumaného tématu; důleţité výzkumné 

otázky se objasní jenom postupně; smysluplné uspořádání a 

smysluplní účastníci nemohou být vybráni před prací ve zkoumané 

oblasti; konkrétní nástroje, pokud vůbec nějaké, by měly vznikat na 

základě konkrétních uspořádání a účastníků.“ (Miles, Huberman, 

1994, s. 17) Ve své práci se tedy snaţím zkombinovat realistický 

etnografický přístup inspirovaný M. Van Manenem, související 

zejména s výzkumem skupiny, ale také s velkým důrazem na 

individualitu a který jsem se snaţila pouţít při pozorování tak při 

nahrávání rozhovorů a přístup narativní, zaloţený na 

fenomenologických polostrukturovaných rozhovorech. „Z 

fenomenologického hlediska je výzkum vţdy zaloţen na otázkách 

týkajících se způsobu proţívání světa a snaze porozumět světu, ve 

kterém ţijeme jako lidské bytosti. ….jako osobnosti jsme 

nesrovnatelní, neklasifikovatelní, nezpočitatelní, nezaměnitelní.“ (Van 

Manen, 1990, s. 5, 6) Zmíněný rozhovor je definován jako „rozhovor 

za účelem dosaţení popisů ţitého světa respondenta k tomu, 

abychom mohli interpretovat existenci a smysl popisovaných 

fenoménů.“ (Kvale, Brinkmann,  2009, s. 3) 
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 Větší část mé práce je zaloţena na zapsaných nebo nahraných 

rozhovorech a interakci s konkrétními konvertity. Z toho vyplývá, ţe 

větší část analyzovaných dat v mé práci pochází ze zmíněných 

fenomenologických polostrukturovaných rozhovorů, jak je popisuje S. 

Kvale a S. Brinkmann či I. Seidman. Ve své práci se tudíţ zaměřuji na 

deskripci a interpretaci vyprávěného. „Pozorný popis prostředí, lidí či 

událostí je jedním z největších přínosů kvalitativního výzkumu. Tyto 

popisy mají také analytický a interpretativní význam: vynést na 

světlo trvalé, ovlivňující a určující faktory, které dávají tvar 

zkoumaným událostem.“ (Miles, Huberman, 1994, s. 301) 

 Rozhovory se všechny odehrály zejména formou vyprávění, 

doplňovaných mými dotazy. Mým cílem nebylo vést respondenty ke 

konkrétním tématům, která by mohla s konverzí souviset, ale naopak 

hlavně od nich zjistit, která témata jsou pro ně v tomto ohledu 

důleţitá a proč. Rozhovory měly být o respondentech a jejich 

porozumění jejich ţitému a proţívanému světu a ne o mně a mých 

předpokladech. „Rozhovor je prostředkem k pochopení významu 

zkoumaného ţitého světa. Výzkumník zaznamenává a interpretuje 

významy toho, co je říkáno a jak je to říkáno; měl by být seznámen 

s tématem rozhovoru, být pozorovatelem schopným interpretace a 

popisu způsobů mluvy, významů, pohybů, výrazů a jiných gest.“ 

(Kvale, Brinkmann, 2009, s. 29) Měla jsem připravené okruhy témat 

a otázek, které, pokud nějakým způsobem nezazněly ve vyprávěních, 

jsem v rámci rozhovoru nadhodila, ovšem pokud moţno bez nátlaku a 

bez toho, aby respondent získal dojem, ţe to je pro mne zásadní 

téma a měl by o něm hovořit. Všechny rozhovory proběhly k mému 

potěšení na velmi přátelské úrovni. 

Jak tedy ze záměru mého výzkumu vyplývá, jsou to zejména 

zkušenosti mých respondentů, které se rozhodli se mnou sdílet, na 

kterých stavím svou práci. Dovoluji si totiţ tvrdit, ţe hlavně konkrétní 
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zkušenosti a proţitky konkrétních lidí a to, jakým způsobem je 

interpretují, mohou otevřít či rozšířit takto intimní téma a poukázat 

na moţné důleţité souvislosti s ním spojené. „Vědomí jednotlivce 

poskytuje přístup k těm nejvíc komplikovaným sociálním a 

vzdělávacím tématům, protoţe sociální a vzdělávací témata jsou 

abstrakce zaloţené na konkrétních zkušenostech lidí.“ (Seidman, 

2006, s. 7) Nikdy není a pravděpodobně nebude moţné porozumět 

dokonale ostatním osobám a jejich jednání, lze se ovšem pokusit 

nahlédnout do jejich příběhů, porozumět a „podat zprávu“ ostatním. 

 V rámci výzkumu jsem se účastnila pravidelných mší a akcí, 

které byly často určeny právě nově příchozím a katechumenům. Mezi 

pravidelné akce patřily přednášky týkající se Písma svatého, ţivota ve 

víře a zároveň i různých etických společenských diskusí. Ze strany 

vedení kostela mi byl odepřen přístup na víkendové výlety, kde dle 

popisu od různých zúčastněných docházelo k intenzivnějšímu 

kontaktu mezi vedením kostela a katechumeny i mezi katechumeny 

samotnými. Ve své práci jsem se pokusila tento nedostatek částečně 

nahradit rozhovory a vyprávěními. Kromě pozorování „na místě“ jsem 

nahrála dvanáct rozhovorů, byl mi poskytnut jeden rozhovor vikářem, 

a provedla jsem dvacet spontánních rozhovorů nejrůznější délky 

s katechumeny, kteří se jinak mého výzkumu neúčastnili. 

 K analýze dat jsem měla tedy „field notes“, které jsem si 

zaznamenala během své účasti na akcích pro katechumeny v kostele 

a při či po rozhovorech s těmi, kteří se zdánlivě mého výzkumu 

neúčastnili a nahrané rozhovory spolu s jejich přepisy.  

 Pro samotnou analýzu jsem se inspirovala způsobem kódování, 

jaké mezi jinými navrhují Miles a Huberman. Z různých způsobů 

kódování jsem si vybrala na první pohled přístup volnější, zaloţený na 

vlastní „ruční“ práci se zaznamenanými rozhovory i field notes, který 

vychází z neustálého procházení nasbíraného materiálu a hledání 
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souvislostí a důleţitých okruhů témat. Při této analýze hrají zásadní 

roli barevná rozlišení jednotlivých tematických okruhů, od širších 

skupin po detailní výroky. Tento způsob kódování a analýzy jsem si 

vybrala právě pro velký důraz na roli výzkumníka a jeho úsudku a je 

logické, ţe analýza je tak ovlivněna mým přístupem k tématu a 

k celému výzkumu; o tom jsem se jiţ ovšem zmínila výše. 

„Etnografické metody mají sklon k deskriptivnímu uchopení tématu. 

Analýza má za cíl dosáhnout různých zdrojů dat a jejich 

„kondenzace“. …Samozřejmě zde dochází k rozhodování co ponechat 

či vynechat, co zdůraznit, co přednést jako první a co jako poslední, 

co propojit a které hlavní myšlenky jsou důleţité – analytická 

rozhodnutí jsou dělána neustále.“ (Miles, Huberman, 1994, s. 8) 

Zároveň jsem se inspirovala deskriptivním a hodnotovým kódováním, 

jak je uvádí J. Saldaña. (Saldaña, 2009, s.70-73, 89-93) 

 Jedná se o analýzu, jejímţ účelem je předat popisované 

zkušenosti dál k širšímu publiku, tak jak je interpretují sami 

respondenti a odhalit tak některé důleţité momenty a procesy, které 

se vyskytují v ţivotech konvertitů. Je tedy zároveň moţné 

podotknout, ţe závěrečná interpretace můţe být ovlivněna mým 

vlastním přístupem k tématu celé diplomové práce. Toto je 

samozřejmě více neţ pravděpodobné, stejně jako v ostatních 

kvalitativních i kvantitativních výzkumech. „Výzkumníci mají svůj 

vlastní způsob porozumění, svá vlastní přesvědčení, své vlastní 

konceptuální orientace; i oni jsou členy nějaké konkrétní kultury 

v konkrétním historickém momentu. I oni jsou ovlivněni tím, co slyší 

a pozorují při výzkumu, velice často neuvědoměle. Rozhovor je tak 

výsledkem spolupráce dvou stran, nejen sběrem dat jedinou 

stranou.“ (Miles, Huberman, 1994, s. 8) 
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2. Výběr prostředí a respondentů 

 Před započetím vlastního terénního výzkumu a psaní své 

diplomové práce jsem musela vybrat vhodné prostředí pro sběr dat.  

Nejdříve jsem volila podle faktorů geografických a demografických a 

jako cílovou lokalitu jsem zvolila hlavní město Prahu, s ohledem na 

poměrně nízký podíl obyvatel hlásících se k víře, kteří v Praze trvale 

ţijí a na druhou stranu pro různorodou „nabídku“ náboţenských 

spolků a jejich svatostánků spojenou zároveň s jejich snadnou 

dostupností. „Podle posledního censu z roku 2001 se téměř 60% 

Čechů povaţovalo za ateisty, zatímco náboţenské postoje zůstaly 

omezené především na méně vzdělanou, starší a venkovskou 

populaci.“ (Nešpor in Luţný, Nešpor a kol., 2008, s. 7) 

 Dalším krokem byl výběr konkrétního náboţenského spolku, co 

se typu víry a jejího praktikování týče. Rozhodla jsem se pro 

římskokatolické vyznání, které v Praze patří s ohledem na počet členů 

mezi majoritní církevní uskupení, abych co nejvíce eliminovala moţné 

vlivy exotiky a neobvyklosti – např. odlišný kalendář, způsoby 

odívání, atp. Římskokatolické náboţenské vyznání je pro mou práci 

vhodné také pro svojí dlouhodobou tradici a poměrně jasné vymezení 

vlastních doktrín a tradic, resp. pravidel. 

 Před výběrem kostela jsem navštívila nejznámější praţské 

římskokatolické kostely a při výběru jsem posléze přihlédla k počtu 

lidí, kteří s kostelem v průběhu svého ţivota navázali spojení za 

účelem dosaţení náboţenské konverze, resp. křtu. Informace o 

těchto počtech jsem získala částečně od představených jednotlivých 

kostelů, částečně od členů kostela. Snaţila jsem se vybrat co 

nejúspěšnější kostel, co se počtu nově příchozích členů týče a také 

kostel nejvstřícnější, ve kterém bych se mohla účastnit společných 

akcí pořádaných pro budoucí konvertity a zároveň se zmíněnými 

konvertity navázat dobrý kontakt. Jsem si vědoma intimity, která 
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s náboţenskou konverzí hluboce souvisí, a proto jsem nejdříve 

kontaktovala představené kostelů, abych posoudila moţnosti 

zmíněného navázání kontaktů ještě před kontaktováním samotných 

konvertitů. O výsledné úspěšnosti tohoto záměru se více rozepisuji 

níţe. 

 I ve vybraném kostele jsem nejdříve absolvovala dlouhé sezení 

s vikářem za účelem představení sebe sama, své práce a záměrů s ní 

spojených. Na oplátku mi byl představen kostel se svými přívrţenci a 

systém funkcí, které v kostele kdo zastává. Sezení bylo velmi 

otevřené a vstřícné a připadalo mi tehdy naprosto logické, ţe mi byl 

odepřen přímý kontakt s konvertity a bylo mi nabídnuto, ţe budou 

zkontaktováni přes společnou e-mailovou schránku právě vikářem, 

který jim pomocí mnou sestaveného krátkého textu vysvětlí, o co se 

jedná a navnadí je na budoucí spolupráci se mnou. Tímto se vikář stal 

víceméně dočasným „stráţcem brány“. 

 Aţ v průběhu samotných rozhovorů mi někteří respondenti 

prozradili, ţe dopis, který přes skupinovou e-mailovou schránku 

obdrţeli, je měl spíše odradit a rozproudil dokonce hromadnou diskusi 

o tom, zda mne má vůbec někdo kontaktovat a nabídnout mi 

spolupráci. Znamená to tedy, ţe mezi respondenty a účastníky mého 

výzkumu patří zejména lidé, kteří byli ochotni překonat jistá úskalí a 

vlastní obavy, coţ se dle mého názoru odrazilo také v ohromné 

otevřenosti a upřímnosti kaţdého z nich. Nejsem tedy zklamaná, ţe 

některé potenciální respondenty opakovaně zasílaný e-mail 

nepřesvědčil a raději nereagovali, ale naopak jsem velmi ráda, ţe se 

mi podařilo nahrát dvanáct dlouhých a ze strany respondentů 

neskutečně otevřených rozhovorů. Tito lidé mne pozvali do svého 

ţivota a svých příběhů, v některých případech i doslova – k sobě 

domů či do rodin. 



17 

 

 Obavy vikáře jím byly vysloveny jiţ v našem společném 

úvodním rozhovoru. Jak sám prohlásil: „S konvertity je potřeba 

opatrně dlouhodobě pracovat, neodradit je, aby neodešli.“ (vikář) 

 Z nahraných rozhovorů vyplynulo několik důleţitých informací. 

Ještě před samotnou analýzou bych tedy ráda uvedla jak samotné 

respondenty, tak jejich motivace se mnou navázat spolupráci.      

Respondenti jsou mladí lidé, ve věku mezi dvaceti a pětatřiceti lety. 

Jedna respondentka je jiţ delší dobu zaměstnána, ostatní jsou zatím 

stále studenty nebo absolventy, kteří se čerstvě také zapojili do 

pracovního procesu – někteří proto studium zrovna opustili nebo při 

zaměstnání stále studují. Všichni respondenti nyní trvale ţijí v Praze, 

ač pět z nich pochází z jiných oblastí v České Republice. Kromě čtyř 

respondentů mají všichni zatím trvalý partnerský vztah.  

Všichni respondenti zmínili, ţe se o svých příbězích rozhodli 

podělit ze dvou důvodů a není jasné, která z níţe zmíněných 

pohnutek u nich převládla a spíše určila jejich rozhodnutí. 

Respondenti se svěřili s tím, ţe je zaujalo o svých intimních vnitřních i 

vnějších změnách hovořit s někým neznámým, před kým se nemusí 

ostýchat s otevřeností a zároveň tak někomu pomoci s jeho studiem.  

„No, já hned jako, jak jsem to viděla, sem si řikala, ţe zareaguju, 

protoţe to znám, taky jsem psala práci, tak já si hned řekla, ţe není 

problém pro mě o tom mluvit, kdyţ je to za dobrým účelem, pro 

jinýho studenta.“ (Jana) 

„Vlastně jsem nevěděl, jsem přemejšlel, ale mě to lákalo, protoţe 

jsem si říkal, ţe právě to mluvení o tom, ţe vlastně o tom furt stejně 

přemejšlim, je to důleţitý, ţe to mluvení je jako další krok, ţe se 

dostanu dál, ţe kdyţ se s tim budeme zabejvat, ţe dojde k dalšímu 

posunu, uvědomění.“ (Petr) 
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 Rozhovory se odehrávaly buď v Praţských kavárnách, nebo u 

respondentů doma. Výběr místa jsem vţdy nechala na nich 

samotných, coţ někteří v průběhu rozhovoru ocenili – je logické, ţe o 

probíraném tématu není příjemné a pro účely mé práce ani vhodné 

mluvit kdekoliv. Ti, kteří vybrali pro konání rozhovoru kavárnu, mi 

vysvětlili, ţe je to pro ně lepší, protoţe buď bydlí na koleji, kde není 

tolik soukromí, nebo sdílejí domácnost s někým, komu nechtěli naším 

rozhovorem nijak narušovat jeho potenciální program. Ostatní, kteří 

mne pozvali k sobě domů, tak učinili jednak proto, ţe se ve svém 

domově naopak cítí nejlépe a jednak proto, ţe mi chtěli ukázat i své 

deníkové záznamy, svůj byt a způsob, jakým ţijí. Jedna 

z respondentek vybrala svůj byt z toho důvodu, ţe má malé dítě a 

bylo to pro ni organizačně nejjednodušší.  

„Já sem radči, kdyţ se sejdeme tady doma, protoţe takhle ti můţu, 

protoţe tady mám taky věci, ţe ti můţu ukázat, jak to tu vypadá, jak 

ţiju a můţu ti tu o tom vyprávět celou dobu, ţejo, nás nikdo a nic 

neruší, snad nebude.“ (Helena) 

 V rámci výzkumu jsem zapsala a nahrála dvanáct hloubkových 

rozhovorů, které jsou v následujícím textu všechny zapsány pod 

anonymními jmény. Před vlastním rozborem rozhovorů a pozorování 

uvádím krátké charakteristiky jednotlivých respondentů, na základě 

toho, jak respondenti sami sebe v úvodních částech rozhovorů sami 

sebe popsali a to chronologicky tak, jak byly rozhovory získány: 

Jana je v současné době studentkou na jedné z Praţských univerzit. 

Je jí 21 let a pochází z menšího města v České republice. Její rodinu 

je moţné označit jako ateistickou. Jana prodělala nemoc, kdy se do 

jisté míry bála o svůj ţivot a tehdy se sama poprvé rozhodla navštívit 

římskokatolický kostel, který byl blízko jejího bydliště i školy. 
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Helena dokončila studium a začala pracovat na odborné pozici na plný 

úvazek v menší kanceláři v Praze. Je jí 28 let. Pochází z menšího 

města v České republice a do Prahy se dostala díky studiím. V její 

rodině patří mezi věřící členy pouze babička. Po příchodu do Prahy 

potkala svého současného přítele, který ji také seznámil s existencí 

římskokatolického kostela, kterého byl členem. 

Hanka je jiţ několik let zaměstnána. Je jí 35 let a ţije sama v Praze, 

odkud také pochází. Členové její rodiny byli kdysi věřící, ale 

v průběhu komunistického reţimu se víra z rodiny vytratila. Hanka je 

osamocená a někdy trpí depresemi a návaly vzteku, coţ ji dovedlo 

k myšlence na návrat k rodinným kořenům a víře. 

Marie se narodila v Praze a dodnes tu i ţije. Ve svém mládí zjistila, ţe 

její babička byla věřící a začala se o víru také zajímat. Sama si našla 

vybraný kostel, kde se přihlásila do katechumenátu. 

Petr pochází z Prahy a trvale zde ţije. Je mu 30 let. V současné době 

je ţenatý a má dvě děti. Jedno z dětí je váţně nemocné a Petr 

v rámci hledání pomoci pro své dítě narazil na římskokatolický kostel, 

ve kterém se posléze rozhodl ke konverzi. 

Lence je 22 let. Narodila se v Praze, ale vyrůstala v jiném velkém 

městě v České republice. Do Prahy se vrátila po ukončení střední 

školy. V Praze má babičku, která je věřící členkou rodiny. V průběhu 

navštěvování nemocné babičky se Lenka rozhodla ke konverzi. 

Ondrovi je 25 let. Pochází z Moravy a ţije v Praze i se svou přítelkyní. 

Spolu s přítelkyní zatím studují a pracují. Jejich kamarád je zavedl do 

Praţského kostela, kde se rozhodli ke konverzi. 

Julie také pochází z Moravy a do Prahy se dostala díky studiím. Nyní 

je zde trvale zaměstnána. K vybranému kostelu se dostala přes svého 

přítele, kterého v Praze potkala. 
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Filip ţije v Praze se svou rodinou. Je mu 28 let. Při studiích potkal 

kamaráda, který je věřící a seznámil ho s dalšími lidmi. Tak se Filip 

seznámil s kostelem, kde nyní čeká na svůj křest.  

Mirce je 32 let. Pochází z menšího města v České republice, ale 

dlouhodobě ţije v Praze. Je matkou jednoho dítěte, se kterým ţije 

sama. O moţnosti konverze se dozvěděla od svého bývalého přítele.  

Lucka pochází z menšího města v České republice. Je jí 25 let. Je 

vdaná a má malého syna. Její rodina je proti náboţenství negativně 

zaměřena. Její manţel je věřící a s konverzí jí velice pomáhal a 

pomáhá. 

Petra je v současné době studentkou. Je jí 23 let. V rámci studia se 

seznámila s novými přáteli, kteří často hovořili o konkrétním 

praţském kostelu. Ze zájmu se zašla do kostela sama podívat a 

rozhodla se pro konverzi. 

 

3. Kostel a pravidla 

Na základě dvou rozhovorů a několika pozorování zde uvádím 

zajímavé informace, které vysvětlují průběh konverze, jak je 

předpokládán na základě pravidel kostela. 

 Kaţdoročně do kostela přijde mezi 100 aţ 150 lidmi, kteří mají 

zájem o to, stát se jeho členy. K úspěšné náboţenské konverzi se 

kaţdý rok dostane pouze okolo 30 aţ 50 lidí. Většina z těch, kteří se 

do procesu přihlásí nebo se o něj pouze začnou zajímat, se 

konečného aktu sama vzdá, jen málo z nich je odmítnuto ze strany 

církve. Odmítnutím církví se rozumí jednorázové a konečné 

odmítnutí, ovšem ne prodlouţení procesu, např. proto, ţe čekatel 

dostatečným způsobem nezvládl nauku.  
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 Program, který mají zájemci o konverzi připravený od 

náboţenské obce (resp. od konkrétního kostela) je přesně daný a 

poměrně přísný. Zájemci se musí celý rok účastnit seminářů, na 

kterých se probírá náboţenská nauka. Kromě těchto seminářů, mají 

ţadatelé povinnost zúčastnit se několika víkendových setkání a je jim 

doporučeno zúčastnit se i dobrovolného prázdninového setkání na 

některé z far, které má kostel v české republice k dispozici. 

 Proces konverze je ze strany církve jistým způsobem také 

rozdělen a popsán. Nejprve přichází období „vzájemného oťukávání“ 3 

- prekatechumenát. Po tomto období mají jeho členové moţnost 

proces konverze opustit, nebo se rozhodnout jít dál a podniknout krok 

„srovnatelný se zásnubami“, čímţ vstoupí do katechumenátu. 

„Katechumen ještě není křesťan, avšak jiţ není ani pohan, není ještě 

manţelem, avšak jistým poutem je jiţ poután.“ Ovšem podle 

církevních hodnostářů, i přes různou rétoriku – „vţdy platí zásada: 

všichni jsou pozváni, nikdo není nucen.“ Katechumeni mají více 

povinností vzhledem ke kostelu neţ nově příchozí. Po dlouhé době, i 

po roce, se katechumeni mohou dostat mezi čekatele křtu. Toto 

rozhodnutí je ze strany kostela povaţováno za velice váţné a také 

závazné. Pak přichází křest, coţ „není vůbec cílem, spíše počátkem 

plného ţivota z víry.“ Po křtu následuje zhruba padesátidenní období 

duchovního doprovázení, ve kterém by se měl nově pokřtěný jedinec 

jednou týdně dostavit na setkání v kostele, při němţ by se měl 

podělit o nové pocity a zkušenosti.  

 Existují rozdíly mezi lidmi, kteří přecházejí z jiné víry, od ţádné 

víry a těmi, kteří se vracejí ke ztracené nebo zapomenuté víře. Mezi 

nimi je moţné konvertity rozdělit na tzv. „rychlé“ a „pomalé“. Na 

základě jejich zařazení do jedné z uvedených skupin je moţné 

konverzi zrychlit aţ na půl roku a méně. To proto, ţe zde uznávají 
                                                           
3
 Termíny popisující různá období a události v procesu konverze jsou přejaty přímo z církevních bulletinů 

popisovaného kostela; vzhledem k anonymizaci nejsou uvedeny v seznamu použitých materiálů. 
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předpoklad, ţe „navrátilci“ jsou jiţ obeznámeni např. s církevní 

naukou a potřebují jen nové silné oslovení Bohem – nemají tak 

velkou obavu z nové skupiny lidí, jejíţ se mají stát členem, nepotýkají 

se s tak velkou nervozitou při společných akcích – zkrátka, 

nesetkávají se s něčím novým.  

 Jedním z velice zajímavých témat je tedy přístup církve k nově 

příchozím (resp. ke svým členům). Jedná se o velice organizovaný a 

poměrně podrobně naplánovaný dlouhodobý proces, ve kterém např. 

hraje důleţitou roli taková věc, jako je docházkový list. Církevní 

hodnostáři se v rozhovorech zmiňovali, ţe vše, co se v procesu 

konverze odehrává je dobrovolné a souvisí to s přáními a 

očekáváními příchozích ţadatelů. „Ti lidé, kteří sem přijdou, je to 

jejich rozhodnutí, z jejich vůle, my jim jenom pomáháme najít tu 

správnou cestu, vést je na této sloţité cestě.“ (vikář) Na druhou 

stranu sami také uvedli, ţe „ţáci“ mají v kostele a nejen tam určený 

program. „Ti budoucí konvertité se musí účastnit výuky a seminářů a 

také pro ně máme víkendovku, to jsou víkendové semináře. Ty 

nejsou povinné, ale měli by se jich zúčastnit, abychom se všichni líp 

poznali, sţili. Jsou to důleţité akce na té cestě ke konverzi. Bez těch 

seminářů a víkendovky to nejde.“ (vikář) V materiálech, které jsou na 

seminářích k dispozici, aby se kaţdý mohl seznámit s tím, co je 

povinen splnit pro úspěšnou konverzi, je potom jasně napsáno, ţe 

akce pro prekatechumeny jsou povinné a na nástěnce visí zmíněný 

docházkový list.  

 

4. Konverze 

 Podle pojetí samotného vybraného kostela se konverzí rozumí 

jak přestup k náboţenství, tak navrácení se k němu. S tímto 

přístupem je moţné se setkat i v moderní literatuře. „…můţeme se 
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setkat s celkem čtyřmi způsoby chápání pojmu náboţenská konverze: 

1)přechod z jedné křesťanské církve do jiné; 2)odchod z tradičních 

církví do náboţenských sekt, případně k jiným náboţenstvím; 3)vstup 

(návrat) do některé z křesťanských církví; 4)radikální změna ţivota, 

která nemusí být doprovázena změnou církevní příslušnosti.“ 

(Kaplánek in Hanuš, Noble, 2009, s. 82) 

 Jednoduše řečeno, je konverze definována jako přestup 

k náboţenství. „České slovo konverze je odvozeno od latinského 

conversio (obrácení). Toto slovo obyčejně označuje změnu 

náboţenského smýšlení nebo postoje jednotlivce či skupiny lidí. Tato 

změna se odehrává většinou jak v rovině vnitřní (změna postoje), tak 

v rovině vnější, právní (změna příslušnosti k náboţenskému 

společenství).“ (Kaplánek v Hanuš, Noble, 2009, s. 82) 

Jak jsem uvedla výše, vycházím zejména z pojetí konverze dle 

Lewise Ramba jakoţto dlouhodobého procesu, který přesahuje 

sociální a kulturní témata a je uchopitelný zejména skrze konkrétní 

vlastní proţitky a pocity konvertitů. „Nahlédnuto z širší perspektivy, 

konverze je součástí lidského dramatu, které překračuje historické 

éry…“ (Rambo, 1993, s. 20) Kromě individuálních proţitků je dle 

Ramba ale také důleţité to, ţe vnější průběh konverze není určován a 

definován samotnými konvertity, ale institucí, v rámci které nově 

příchozí konverzi absolvují. „Řečeno hrubým způsobem, konverze je 

to, co tvrdí věřící skupina.“ (Rambo, 1993, s. XIV) 

 Nejen L. Rambo poukazuje na dlouhodobost a fázovitost 

náboţenské konverze. Z podobných předpokladů vychází i D. L. Gelpi, 

který Rambův přehled mírně rozšiřuje a uvádí sedm fází procesu 

osobní náboţenské konverze. „1)Kaţdá konverze probíhá v osobním a 

sociálním kontextu. 2)Je vyvolána či urychlena krizí. 3)Krize vede 

k hledání. 4)Hledání kulminuje v setkání s obhájcem některé 

náboţenské tradice. 5)Setkáním je zahájeno období interakce mezi 
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potenciálním konvertitou a konvertitovou potenciální náboţenskou 

skupinou. 6)Interakce postupně dává vzniknout závazku, který 

kulminuje v rituálním začlenění do nové skupiny. 7)V ideálním 

případě je začlenění začátkem dlouhodobého procesu náboţenského 

přerodu.“ (Gelpi, 1998, s. 19) Sedm zmíněných fází je ve vyprávěních 

konvertitů opravdu moţné postřehnout. Na základě provedeného 

výzkumu bych ovšem výše uvedené fáze doplnila o tvrzení, které by 

mohlo být chápáno jako jakási osmá fáze a to, ţe kaţdý konvertita 

v rámci své konverze dennodenně prochází mnoţstvím osobních 

změn, ať psychických, sociálních nebo i fyzických, z nichţ některé si 

uvědomuje a některé ne, které mu na cestě ke konverzi mohou i 

nemusí pomáhat, resp. o fázi kontinuální modelace vlastního já. 

  V průběhu samotného terénního výzkumu jsem definici 

konverze „nechala stranou“ a ponechala ji tak vlastně účastníkům 

výzkumu. Těmi jsou ti, co se povaţují za současné konvertity a svou 

konverzi reflektují v provedených rozhovorech. Většinou ji chápou, 

podobně jako většinová definice, jako přestup k náboţenství 

související s dlouhodobým procesem a zároveň v některých případech 

jako samotný akt křtu a jeho dosaţení. 

  

5. Výsledky 

5.1. Jak mne to napadlo 

 Kromě úvodních představovacích rituálů, bylo první otázkou a 

zároveň startem pro celý rozhovor to, jakým způsobem se 

respondent dostal k náboţenství, víře a rozhodnutí konvertovat. Pro 

všechny respondenty je téma konverze v jejich ţivotech očividně 

dlouhodobě velice důleţité a všichni si pamatují svůj příběh nalézání 

víry.  
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 Často zmiňované motivace souvisí s okolím konvertitů. Toto 

okolí se dá rozdělit na rodinu, partnerský vztah a přátele. Rodina 

v ţivotech konvertitů hraje rozporuplnou roli, jelikoţ není vţdy 

zázemím, které respondentům poskytuje klid a rozvoj na cestě ke 

křtu, ale naopak, v některých případech je rodina vyloţeně negativně 

vymezena vůči rozhodnutí respondenta konvertovat. V případech, kdy 

je rodina zdrojem myšlenek o náboţenství a o víře, se jedná o 

mezigenerační diskusi na úrovni prarodiče-vnuci. Všichni respondenti, 

které na cestu k víře pomohla přivést rodina, pochází z menších měst 

z České republiky a k přemýšlení o náboţenství byli navedeni svými 

babičkami, které v jejich ţivotech hrají důleţitou rodinnou roli. 

Babičky ale nebyly hlavní motivací, spíše prostředníkem na cestě 

k víře, na které se respondenti snaţili vyrovnat s jinými pro ně 

důleţitými tématy jako je samota nebo nemoc. 

 „Vţdycky vzpomínám na babičku. Prazáţitky z dětství. Moje 

babička byla dycky hodná… dycky ţila, prostě se o nás všechny 

starala a prostě… byla to ta babička opravdová, jak všechno zařídila a 

prostě tam pro všechny byla. A já dycky si vzpomenu, jak mi třeba 

dělala kříţek na čelo před spaním, ale já tomu vůbec nerozuměla, 

ţejo, sem byla malá. Ale jak sem byla starší, tak sem se babičky 

třeba někdy ptala, a pak jsme si povídaly a tak mě to hrozně 

zajímalo. No jestli někdo, tak jako babička určitě pude do nebe. A tak 

mě zajímalo, si povídat a pak sem s ní šla do kostela, se podívat, 

vidět to. Ale vůbec sem ničemu nerozuměla.“ (Jana) 

 „Měla jsem dycky príma babičku. Ona jediná chodila do kostela 

a zajímala se o to. Jako děti, ţejo, nás to nezajímalo, a v neděli do 

kostela, a tak. Sme radči byli venku, ale kdyţ sem byla větší a odjela 

jsem do Prahy, sem si vzpomněla na tu babičku. A šla sem se kvůli ní 

podívat do kostela, protoţe sem tu byla nejdřív sama a nikoho sem 
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neznala a vzpomněla sem si, jak babička chodila do kostela a jak mi o 

tom vyprávěla.“ (Helena) 

 V případech, kdy byli prostředníky mezi vírou a respondenty 

přátelé, jedná se buď opět o respondenty z mimopraţských oblastí, 

kteří se do Prahy dostali díky studiím a navazovali nové kontakty a 

přátelství. Mezi těmito novými přáteli potkali někoho, kdo se pro ně 

stal důleţitým kamarádem, kterému mohli plně důvěřovat a v toto 

přátelství věří do budoucna. Tento nový kamarád je potom zavedl 

mezi své přátele, do náboţenské skupiny, ve které se respondenti 

posléze rozhodli ke konverzi. Podobně, jak u prostředníků babiček, i 

zde bylo respondentům skrze cestu k víře s přáteli poskytnuto i řešení 

jiných situací, jako je např. výše zmíněná samota. 

 „Na kolejích, sem bydlel, vlastně ještě bydlim, a tam člověk 

dorazí a nikoho nezná. Je úplně sám a seznamuje se. A sem měl 

štěstí na lidi, potkal sem dobrý lidi i ve škole i na kolejích a jeden ten 

kluk uţ tu byl dýl a znal to tu a vlastně díky němu sem se, ne jako 

neztratil, ale vlastně mě tu proved, ukázal….lidi, s kamarádama mě 

seznámil, všechno. A vlastně jednou sem s nim šel do toho kostela a 

tam to bylo hrozně zajímavý a fajn, vlastně sem tam pak šel sám a 

takhle sem tam zůstal uţ chodit, vlastně skoro pořád (smích).“ 

(Ondra) 

 Specifickou skupinou respondentů jsou ti, kteří se k víře dostali 

díky svým partnerům. Kromě jedné respondentky si všichni hájí svou 

samostatnost a vlastní rozhodnutí, ale z jejich vyprávění vyplývá, ţe 

partner hrál velice důleţitou roli na jejich cestě ke křtu a nebýt 

partnera, nemusela je tato moţnost vůbec napadnout.  

 „A tady v Praze jsem potkala budoucího přítele. Začali jsme 

spolu ţít a tak jsem se nastěhovala já k němu, protoţe on tu měl byt, 

ţe. A kdyţ jsem se tam nastěhovala, tak uţ dřív jsem to věděla, ţe, 
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protoţe jsme si povídali a trávili spolu čas, ale vlastně teprve u něj, 

kdyţ jsem tam byla trvale, tak jsem viděla ty kníţky a vlastně jsem 

začala chápat, jako jaký to je v neděli vstát a jít do kostela, ţe a to 

všechno jsem začala vnímat ještě víc. A já předtím se s ním byla 

v kostele podívat, ale kdyţ jsem s ním začala ţít a viděla jsem tu 

důleţitost, já jsem se pak sama rozhodla, ţe to chci taky zkusit.“ 

(Mirka) 

 Jedna z respondentek otevřeně přiznala, ţe k náboţenství ji 

přivedl manţel a ţe přes zajímavost, sloţitost a tajemnost, které pro 

ni otázka náboţenství skrývá, pro ni byl hlavní motivací její současný 

manţel, kterému na náboţenství a víře velice záleţí. 

 „Vlastně, no hlavně, aby to, vlastně asi, neslyšel nikdo, nebo já 

nevim, prostě sem z toho trochu někdy nervózní. Pro mě je to hodně 

důleţitý a beru to váţně, ale někdy jsem si vlastně říkala, vlastně 

pořád říkám, ţe nevím, ţe třeba kdybych ho nemilovala a nebyli jsme 

spolu, ţe bych třeba se takhle nikdy neodhodlala, nebo spíš takhle se 

nerozhodla, to nezkoušela. Nevim, ale asi jo no. Pro něj to je moc 

důleţitý a já si říkala, ţe s ním chci proţívat všechno. Tak jsem s ním 

tam šla do kostela a fakt se snaţím, no, ale není to lehký, asi to 

prostě pořád nemám jako on, tomu asi nerozumím úplně.“ (Lucka) 

 Mezi další hlavní motivace patří důleţité osobní proţitky a 

události. Několik respondentů vyprávělo o svých sloţitých ţivotních 

etapách, které je v otázce náboţenství ovlivnily. Jedná se o proţití 

nemoci vlastní nebo důleţitého člena rodiny, o osobní neschopnost 

vypořádat se s nějakou sloţitější ţivotní situací, jako např. 

rozpadajícím se manţelským vztahem či o hledání odpovědí na 

některé ţivotní otázky, jako např. o co by měl člověk v ţivotě usilovat 

a co je vlastně úspěch. 
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 „A já potom na střední, já jsem byla nemocná. Nic váţnýho, 

jako o ţivot nešlo. …ale bylo to omezení a vleklo se to. A já si 

vzpomněla na tu babičku zase a na ten kříţek, jako to si fakt 

pamatuju, ten kříţek, to bylo důleţitý. A tak jsem začala chodit do 

kostela u školy, jako i o přestávkách, místo oběda a tak, a jako ne, ţe 

aby mě Bůh uzdravil a ţe uţ budu hodná, ale mělo to tam na mě 

dobrej vliv a já tam přemýšlela a ten kostel, ta katedrála tam, ta je 

úplně nádherná, tak tam jsem začala hodně přemýšlet o Bohu prostě. 

Jak jsem byla nemocná. A ono mi to pomohlo.“ (Lenka) 

 Při přemýšlení o ţivotních situacích a snaze o jejich vyřešení se 

respondenti uchýlili k víře také poté, co zkusili najít pomoc u jiných 

odborníků, např. lékařů. Víra se jim tak ukázala v novém světle, jako 

moţná pomocná ruka, kterou oni na své cestě ţivotem chytili. 

 „Najednou. Úplně najednou to přišlo, to bylo hrozný, ţe nám 

onemocněl syn. A my byli na rozvod, protoţe já se choval, no blbě 

no. Prostě, tak to vypadalo, ţe se rozejdeme. A do toho ta nemoc. My 

jsme se zaměřili na toho kluka a všude jsme hledali, jak mu pomoct a 

všichni doktoři a všichni, nakonec nikdo nic nevymyslel a spíš to bylo 

stejný nebo se to horšilo. A já se hrozně opil a někdo mi poradil, 

navrhnul, tak ňák, a já se pak šel tam kouknout a hrozně to na mě 

zapůsobilo. Tak já sem tam začal chodit pravidelně a hledal jsem 

tam, v tom kostele. A pak jsem zjistil, ţe je toho hrozně ve mně, ţe 

musim na sobě pracovat a tak to předávám dál a tim se to pak lepší i 

okolo mě. A fakt to funguje, není to lehký, ale de to. A tak sem na 

sobě začal teda pracovat a takhle to předávám těm klukům teďka.“ 

(Petr) 

 Inspirována M. Kaplánkem mohu říci, ţe mezi mé respondenty 

patří tři různé typy konvertitů, tzv. „spolčoví křesťané“, „tandemoví 

křesťané“ nebo „hledači východiska“. (Kaplánek v Hanuš, Noble 

2009:94) Ve všech případech potkali respondenti ve svém ţivotě buď 
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důleţité osoby, které je připravily k víře, seznámily je s konkrétním 

náboţenským spolkem nebo je k samotné konverzi pomohly dovést, 

anebo zaţili pro ně důleţité momenty nebo dlouhé komplikace, které 

si od nich vyţádaly i další rozměr uvaţování a řešení, který je dovedl 

k víře v Boha.  

 Ve všech případech je objevování víry respondenty 

charakteristické pro svou náhodnost, silné citové vlivy nebo hlubokou 

otevřenost k jakémukoliv řešení problematické situace.  

  

5.2. Výběr cesty 

 Důleţitým tématem ve všech provedených rozhovorech bylo to, 

jakým způsobem si respondenti vybrali zvolený kostel, resp. 

náboţenský proud. Snad ve všech případech se dá výběr typu 

náboţenství a konkrétního kostela označit jako náhodný. 

 V mnoha případech, jak vyplývá i z výše popsaného rozhodnutí 

konvertovat a navštívit nějakou církev, byla římskokatolická církev a 

konkrétní kostel respondentům představen přáteli. Přátelé je uvedli 

do jim jiţ známého prostředí, které jim ukázali jako vřelé, otevřené a 

vhodné pro vykonání náboţenské konverze. Respondenty tak 

víceméně náhodně odchytili na jejich cestě a dovedli je k cíli. 

 „Asi jsem tu díky kamarádce, která vlastně uţ byla věřící a já 

jsem se s ní o tom bavila a ona mi jednou řekla, ať jdu s ní se podívat 

a tak jsem šla a uţ jsem tu zůstala, protoţe to bylo výborný, takţe 

vlastně asi nebejt jí, tak nevím. Protoţe doma, tam jsem jen tak jako 

chodila se dívat do kostela, nebo jednou tady v Praze jsem byla, ale 

jen tak, ani jsem se tam neptala na ňáký uplatnění tam.“ (Jana) 

 Někteří konvertité se do kostela vypravili sami, ovšem na 

základě zaslechnutého vyprávění o něm. I tito konvertité se tak do 
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kostela dostali víceméně náhodou. Kdyby někdo o tomto kostelu 

nevyprávěl, nebo se zmínil o jiném, moţná by se o něm ani nikdy 

nedozvěděli. 

 „Slyšela jsem o něm vyprávět známý a tak kdyţ jsem tak nějak 

začala uvaţovat o víře, tak jsem se tam zašla podívat, jsem se 

jednoho dne odhodlala a moc se mi tam líbilo, takţe jsem se tam pak 

přihlásila k tý konverzi.“ (Petra) 

 Důvody pro setrvání v navštíveném kostele se téměř nelišily a 

všichni respondenti vyjmenovali podobné podněty, které je přiměly 

přihlásit se v tomto kostele ke konverzi. Ti, kteří tam byli dovedeni 

přáteli, přidali k ostatním důvodům také to, ţe se kostel stal dalším 

místem pro setkání s přáteli a ţe se nemuseli tolik potýkat se 

seznamováním se a s pocitem cizosti.  

 „Bylo právě dobrý, ţe jsem tam někoho znal, ţe jsem se tolik 

nestyděl, nemusel jsem se pořád třeba někoho na něco ptát, ţe jsem 

neměl dojem, ţe by se na mě někdo díval jako na vetřelce třeba, ţe 

jsem tam měl trochu zázemí.“ (Filip) 

 Mezi hlavní vyjmenované důvody patřilo to, ţe v kostele bylo 

mnoho lidí, kteří se rozhodli ke konverzi a tito lidé byli mladí. I kdyţ 

se tak někteří konvertité ocitli v cizím kolektivu, připadali si dobře, 

protoţe se nacházeli mezi vrstevníky a bylo to pro ně podobné, jako 

kdyţ nastoupili do školy, případně do zaměstnání. Díky hojnému 

počtu účastníků se respondenti cítili dobře, protoţe nebyli tolik 

viditelní a mohli se tak lépe sţít s novým prostředím. 

 „Bylo tam hodně mladejch lidí, ta místnost byla úplně plná, ani 

se nedalo pořádně sednout, takţe se tam člověk ztratil, nijak 

nevyčníval. Takţe jsem poslouchala a dívala se a bylo to fajn.“ 

(Lucka) 
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 Dalším důvodem byla organizovanost akcí pro nově příchozí 

věřící, či lidi, kteří o víře uvaţují. Návštěva kostela tak nebyla spojena 

pouze s účastí na mších, ale také s účastí na hodinách náboţenské 

nauky a jiných akcích pořádaných kostelem. Respondenti tak zmínili, 

ţe se na své cestě konečně dostali k odbornějšímu a 

organizovanějšímu přístupu k jejich konverzi. Nemuseli si náboţenské 

texty studovat pouze sami, ale byly jim předkládány v poměrně 

sourodém kolektivu. 

 „Ty hodiny, bylas tam? Jsou skvělý, hodně se tam dozvíš a je to 

dlouhodobý, takţe třeba i kdyţ něco zameškáš, můţeš se tam jít 

podívat třeba v jiným cyklu, ale hlavně se tam o tebe takhle postaraj, 

protoţe sám bych byl ztracenej, ţejo.“ (Filip) 

 Soustavná práce vedení kostela s nově příchozími dle 

respondentů obsahuje další důleţitý a pozitivní prvek a to otevřenost 

a vstřícnost. Jak hlavní kněz, tak vikář k nim byli v průběhu prvních 

kontaktů velice vstřícní a ochotní prohovořit důvod jejich příchodu do 

kostela a důvody toho, ţe si zvolili tuto cestu jako způsob nalezení 

odpovědí na podstatné otázky nebo na řešené ţivotní komplikace. 

V tuto chvíli se tedy náhodnost z vyprávění vytrácí a důvody pro 

setrvání v kostele jsou značně určeny osobnostmi a přístupem vedení 

kostela. 

 „Nevěděla jsem ani, jestli a co hledám, nebo co tam dělám a 

tak jsem za nima zašla a vlastně nejdřív jsem mluvila s jedním a pak 

s druhým a bylo to hrozně příjemný, já se vlastně nejdřív bála, ale 

byli moc milí a povídali si se mnou a všechno mi to hezky vysvětlili a 

nabídli mi, ţe můţu kdykoliv přijít zase.“ (Helena) 

 K zajímavým momentům v rozhovorech došlo, kdyţ se 

respondenti zamýšleli nad tím, proč si nevybrali víru jinou a proč je 

zrovna římskokatolická víra tou pravou. Někteří se s touto otázkou, 
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kterou jim kladlo jejich okolí, vypořádali tak, ţe i výběr kostela a víry 

povaţují za Boţí volbu či zásah. Právě na cestě k víře jim Bůh 

souhrou okolností pomohl najít to pravé. 

 „No, tak přemýšlela jsem o tom, ale říkám si, ţe je to proto, ţe 

to tak Bůh chtěl. Tak to vymyslel a chtěl, takţe to musí být správné.“ 

(Jana) 

 Jiní na tuto otázku sami pro sebe nemají uspokojivou odpověď a 

z jejich vyprávění je zřejmé, ţe sami nevědí, proč by tato víra měla 

být lepší neţ jiná a její výběr přisuzují částečně tradici spojené 

s většinovým náboţenstvím. O různých náboţenstvích toho dle svých 

slov mnoho nevědí, jelikoţ se o toto téma začali zajímat aţ 

v souvislosti s vlastní konverzí a tak ani nevědí, jakým způsobem 

probíhá konverze u jiných náboţenských uskupení. Tito respondenti 

se tedy domnívají, ţe římskokatolická církev je jakýmsi 

nejpřirozenějším moţným výběrem.  

 „No, já jsem někdy si řikal, proč ne třeba buddhismus, nebo 

něco, ale vlastně jsem si pak řikal, ţe ten nepochází od nás a tak 

tyhlety různý východní náboţenství a tak, to by nebylo jako 

přirozený, sekty nemám rád a sektářský různý spolky, no tak já 

nevim, evangelíci, ale já vlastně si myslím, ţe ten římskokatolickej 

kostel, ţe má tady nejdelší tradici, ţe je to jako to první, kdyţ člověk 

hledá Boha, ţe si vybere tenhle, ţe je to asi jako nejbliţší.“ (Ondra) 

 Ač někteří z respondentů uvedli mezi podněty, které je dovedly 

na cestu ke konverzi, své věřící babičky, ani jeden z nich v otázce 

výběru víry neuvedl, ţe by to souviselo s vírou jejich předků. Ve 

chvíli, kdy se blíţili rozhodnutí konvertovat, jiţ zapomněli na své 

babičky, i na to, do kterých s nimi chodili kostelů. 

 „Nojo, já vlastně nevim, to se musím zeptat, co to bylo za 

kostel, je to je zajimavý.“ (Helena) 



33 

 

5.3. Autority 

 Jak jsem jiţ uvedla v charakteristice respondentů, všichni 

konvertité, kteří se mnou v mém výzkumu navázali spolupráci, jsou 

mladí lidé, kteří v současné době jiţ neţijí se svými rodinami, ale 

samostatně. Jsou za sebe sami zodpovědní a jejich rodiny na ně 

v běţných ţivotních otázkách nevyvíjejí ţádný nátlak. Ze svých rodin 

odešli jako úspěšné děti za dalšími ţivotními cíli jako je navazující 

studium, profesní kariéra, apod. a rodinami v tomto ohledu byli 

podporováni. 

 Návrat rodiny jakoţto autority, která se vyslovuje 

k rozhodnutím a ţivotním krokům, kteří respondenti činí, pocítili 

někteří z respondentů ve chvíli, kdy se v rodinném prostředí svěřili se 

svým rozhodnutím obrátit se na víru a konvertovat. I v těch 

případech, kdy se jednalo o návrat k rodinné tradici, která byla 

generací rodičů či prarodičů opuštěna, bylo toto rozhodnutí rodinnými 

příslušníky vnímáno jako radikální obrat a ţivotní změna. 

 „No, asi jsem cítila, ţe budou překvapení, takţe jsem jim to 

svěřovala pomalu, no a máma, je vnímavější trochu, tak to tušila, o 

co jde, ale stejně, teprve, aţ kdyţ jsem jim to celý řekla, tak jim to 

došlo a prostě na mě zírali, co se mi stalo.“ (Lenka) 

 Rodinní příslušníci, zejména rodiče, v těchto chvílích „odhalení“ 

na sebe opět vzali zodpovědnou rodičovskou roli a snaţili se právě 

z pozice autority respondenty přesvědčit o nesprávnosti jejich 

rozhodnutí. Argumenty jim v tuto chvíli, stejně jako v průběhu 

výchovy, byly věk, větší ţivotní zkušenosti nebo schopnost 

nezaujatého pohledu na věc. 

 „A táta mi hned začal vysvětlovat, ţe jsem mladej, ţe mám 

času dost, ať si to rozmyslim, ţe tomu nerozumim a co všechno 
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nezaţil a všechny moţný důvody, najednou zase ten starej táta, fakt 

stejný jako kdyţ jsem třeba dupal do louţí a tak.“ (Ondra) 

 V těchto případech, kdy v rodině respondenta začalo docházet k 

„přesvědčovacím akcím“, si zajistili rodinní příslušníci ztrátu své 

autority na poli víry – stali se v tomto ohledu nekompetentními 

partnery, se kterými můţe být pouze zajímavé nebo zábavné o tomto 

tématu diskutovat. Pokud ale v prvních okamţicích otevřeně projevili 

svou nevoli nebo jen obavy, byli vyloučeni ze závazné debaty a 

moţné sféry vlivu. 

 „Tak jako, jo, třeba si někdy povídáme, ale přesvědčit mě 

nemůţou. Sestra mě třeba umí trochu vytočit, ale to uţ mě pak 

prostě štve, rodiče se tak jako snaţej, ale oni tomu nerozuměj, 

nemůţou to pochopit, nemůţou k tomu říct něco zásadního, co by mě 

přesvědčilo.“ (Jana) 

 Roli autoritativní i otcovskou v tuto chvíli začínají zastupovat 

představitelé církve, se kterými konvertité přicházejí do častého 

kontaktu a se kterými probírají svoje veškeré otázky související 

s jejich vírou i ţivoty. V těchto tematických okruzích postupně 

získávají nadřazené místo a stávají se zprostředkovateli moudrosti, 

víry, dobré rady i pomoci, a to vše podle svých schopností navázat 

s konvertity kvalitní dlouhodobý vztah, zaloţený na obrovské důvěře. 

Kaţdý z představitelů vybrané církve ovšem dle konvertitů zastává 

jinak vysokou příčku. 

 Nejvýše postaveným, jak v hierarchii kostela, tak v myslích 

respondentů, je hlavní kněz. Pro všechny respondenty je zásadní 

autoritou na všech úrovních veškerých činností, které konvertité 

absolvují. V některých případech berou konvertité opravdu váţně 

cokoliv, co od hlavního kněze slyší, ať na hodinách nauky či při 
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individuálních konzultacích a nezáleţí na tom, jestli se téma přímo 

týká víry.  

 „Asi to všechno hltám. Všemu nerozumím, ale zajímá mě to. I 

jsem od něj četla věci, snad všechno, aniţ bych to pochopila, ale je to 

pro mě důleţitý. (…) Byla jsem se za ním taky párkrát poradit a 

vţdycky mi poradil dobře. Prostě tomu všemu rozumí a umí poradit i 

o věcech ze ţivota.“ (Lenka) 

 Kromě role, která by se dala nazvat profesorskou, tento hlavní 

kněz pomalými kroky proniká v průběhu probíhající konverze i do 

intimnějších částí ţivotů respondentů a získává autoritu i na této 

úrovni. Částečně se tímto stává aţ na výjimky nedotknutelným. 

Skoro všichni respondenti k němu vzhlíţejí s ohromným respektem a 

úctou. 

 Jeden z respondentů projevil poměrně velký smysl pro 

sebekritiku a schopnost nadhledu a z jeho vyprávění vyplynulo, ţe 

chování hlavního kněze je značně elitářské a tento způsob uvaţování 

je přenášen na celé fungování kostela a jeho členy. Kněz je 

povaţován za vyvoleného a ti, kdo s ním jsou v dobrém kontaktu, 

tuto vyvolenost přisuzují i sobě. Tento respondent uznal, ţe k tomu 

měl také sklony, ale nad celou problematikou se hluboce zamyslel, 

kdyţ přemítal nad tím, kteří lidé do kostela chodí a kteří v něm 

dlouhodobě zůstávají. 

 „No je to trochu elitářský, vedení, jak to tam chodí, vlastně 

všichni, kdo tam chodí, celý je to na tom principu vlastně zaloţený. 

Asi to není pro ţádný dělníky nebo moc starší lidi, má to takovou jako 

auru, no asi se to dá shrnout tím elitářstvím opravdu.“ (Ondra) 

 Méně důleţitou roli v ţivotech respondentů hraje „vedlejší 

kněz“. Jedná se o dalšího kněze, který ve vybraném kostele slouţí, 

ale není hlavním aktérem a organizátorem jednotlivých aktivit. Na 
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aktivitách se podílí v podstatě pouze tehdy, je-li na ně delegován. 

Respondenti se s ním jednak potkávají méně často a jednak s ním 

méně diskutují své osobní příběhy a průběhy přestupu na víru. 

 V otázkách víry tomuto knězi zůstává také poměrně váţené 

místo a je moţné ho označit za další církevní autoritu. Respondenti se 

s ním ale nechodí dělit o své ţivotní příběhy a nepokládají mu mnoho 

osobních dotazů. 

 „Ještě je tam jeden, ale moc ho neznám, jen někdy třeba 

slouţí, nebo je tam místo ostatních, ale není to tak dobrý jako jindy. 

Je to dobrý, ale těším se pak zase, aţ tu bude ten náš. To je 

zajímavější a někdy třeba diskutujeme a vyprávíme si, ale s tímhle 

asi si moc já, asi nikdo moc nevypráví takhle.“ (Helena) 

 Poslední a částečně rozporuplnou osobou je vikář, který se 

osobně také stará o nově příchozí konvertity. Část konvertitů si ho 

velice cení a myslí si, ţe má velký podíl na jejich zatím úspěšné cestě 

k náboţenství. Povaţují ho za starostlivého, ochotného a vzdělaného 

člověka, který někdy nahrazuje hlavního kněze při lekcích věrouky. 

 „No, ten je dobrej. Vlastně, on toho hrozně moc zařídí, 

zorganizuje. Kdyby jeho nebylo, tak strašně věcí není, jo, ţe na 

všechno myslí, a taky se o nás jako stará o všechny, je tu pro nás. 

Člověku leccos vysvětlí, kdyţ je potřeba, můţeš se ho zeptat, a tak.“ 

(Petra) 

 Druhá část respondentů se ovšem někdy aţ tak lichotivě 

nevyjadřovala. I oni vikáře označili za první styčnou osobu a tak 

důleţitého činitele v jejich přestupu na víru, ovšem nebyli si aţ tak 

jisti zmíněnou starostlivostí a otevřeností. Někteří z nich zmínili, ţe je 

k nim někdy méně otevřený a více přísný neţ hlavní kněz, který celé 

problematice rozumí více a mohl by k nim mít více výtek. 
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 „No někdy se chová trochu divně, třeba se jakoby naštve, 

rychle, kdyţ se mu něco nelíbí nebo nezná, asi není tak trpělivej, ale 

je přece jasný, ţe všechno nevíme a ţe spousta věcí je nám vzdálená, 

ale on je pak jakoby naštvanej, ţe někdy je člověk radši ticho.“ 

(Jana) 

 Další několikrát popisovanou událostí související s vikářem, 

která zaujala konvertity, byl jeho přístup k mému výzkumu. V této 

chvíli na sebe vikář vzal roli ochranářskou a v konvertitech prý svými 

„doporučeními“ vzbuzoval obavy, zda by se mnou měli navázat 

spolupráci. Mezi konvertity a jím pak vznikla diskuse týkající se toho, 

jestli je dobře nebo špatně se mnou rozhovory provést. Vikář měl prý 

strach, ţe konvertity odradím od jejich záměru podstoupit křest 

v tomto kostele. 

 „Na tom našem webu pak vznikla úplně ohnivá debata, protoţe 

on nás vlastně odrazoval a tak některý tam psali, ţe se nesmí s tebou 

vůbec mluvit a bylo to dost divný. Působilo to dost, jako ţe on to 

nechce, ţe nám poslal ten tvůj mejl, ale k němu napsal svůj dopis a 

lidi byli na tebe úplně naštvaný, tak já jsem to nikomu neřekl, ţe 

jsem ti odpověděl.“ (Ondra) 

 Ať mají v rámci kostela někteří jeho představitelé pro 

respondenty někdy rozporuplné nebo méně důleţité postavení, 

obecně jsou všichni z nich nejdůleţitějšími náboţenskými autoritami 

v jejich ţivotech.  

Slova respondentů potvrzují mé zkušenosti z hodiny nauky. 

Chování posluchačů během jednotlivých přednášek a diskuzí se liší 

podle toho, kdo hodinu vede. Ve chvílích, kdy je vedoucím hlavní 

kněz, je celá místnost zároveň velice tichá při výkladu a zároveň 

hlasitým způsobem pozitivně hodnotí pouţité vtipy. Vikář očividně 

v posluchačích nevzbuzuje tolik autority, vztah mezi ním a konvertity 
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je někdy sice více přátelský, někdy je ovšem cítit, ţe z něj posluchači 

nemají tak veliký respekt, např. při diskuzích. 

Mezi dalšími vyjmenovanými se nacházeli vysoce postavení 

církevní hodnostáři, ale jejich role byla ve velké míře spíše virtuální 

anebo administrativní či oficiální; v konkrétních ţivotních příbězích 

konvertitů aţ tak důleţité role nehrají a k jejich problémům či 

úspěchům se v kaţdodenním světě nijak nevyslovují.  

 „Jsem hrdá třeba na naše biskupy nebo kardinály, ţe jsou a 

říkám si, jaký to asi je ve Vatikánu. Tak na papeţe si taky někdy 

vzpomenu, ale vlastně ho neznám, tak já nevím, je to hlava církve, to 

vím (smích), ale tak pro mě je důleţitej, ţe je. Ţe existuje. Tak určuje 

asi tu víru, tojo, ale tak nejdůleţitější je pro mě, jak to máme u nás 

v kostele.“ (Petra) 

Vztah k církevním hodnostářům a církevní hierarchii je zjevně 

určován tím, ţe respondenti se v oblasti náboţenství pohybují 

poměrně krátkou dobu a tato tématika je zatím příliš nezasahuje. 

Více se o tomto rozepisuji v kapitole o výběru církve. 

 

5.4. Povinnosti 

 Proces konverze není jen individuální cestou hledání víry a 

Boha. Jedná se o proces, který je institucionalizovaný a souvisí s ním 

daná pravidla a také povinnosti pro jednotlivé konvertity. Ve 

vybraném praţském kostele mají za úkol účastnit se běţných mší, 

hodin výkladů víry a pramenů, víkendových výjezdů a sezení 

s představenými kostela při diskuzích nebo meditacích. 

 Všichni konvertité jsou s tímto reţimem seznámeni od začátku 

a s jeho plněním souhlasí, i kdyţ jim všem připadá někdy poněkud 
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náročný a přísný, zejména po zhlédnutí předtisknutého docházkového 

listu s jejich vyplněnými jmény. 

 „Tak to jsem se lek, teda, kdyţ jsem viděl docházkáč, protoţe 

to je dycky ošemetný, někdy něco nevyjde, jako jsem byl 

rozhodnutej to všechno splnit, ale bál jsem se, ţe kdyţ tam třeba 

nepřijdu, ţe mi to nedají.“ (Ondra) 

 Kromě docházkového listu jsou také nově příchozí seznámeni 

s tím, ţe budou v průběhu jejich přestupu k náboţenství zkoušeni ze 

svých znalostí a ţe je tedy potřebné, aby pečlivě studovali všechny 

zmiňované prameny, počínaje Biblí. I toto v respondentech 

vyvolávalo obavy, jelikoţ si ţádný z nich svými znalostmi není jistý, 

ba naopak.  

 „Tak to kdyţ jsem viděla to zkoušení, to jsem si říkala, ţe to je 

drsný, protoţe to jsem nemohla dát, ţejo, dyť já nic neznala, nic jsem 

nečetla.“ (Helena) 

 Někteří z respondentů se dokonce obávali, ţe i v mém výzkumu 

a v rozhovorech půjde o jejich znalosti a kdyţ zjistili, ţe mě zajímají 

jejich příběhy a proţitky, velice se jim ulevilo a o to nadšeněji o sobě 

vyprávěli. 

 „Je, tak to je super, tak to je fajn, to jsem ráda, to můţu 

vyprávět hodiny, uf, teda, já se bála, ţe mě budeš zkoušet, ale stejně 

jsem to riskla, jak to zvládnu, ale tohle je lepší.“ (Jana) 

 S ubíhajícím časem ale konvertité zjistili, ţe přístup kostela není 

aţ tak přísný. Ukázalo se, ţe docházkový list je v kostele vyvěšen pro 

připomínku, aby někteří nezapomněli, ţe docházka existuje a mohlo 

by dojít na její kontrolu. Nikdo jim ale konkrétně navštívené hodiny 

nepočítal.  
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 „Tak nakonec se ukázalo, ţe to není aţ tak, takţe třeba se tam 

vţdycky nepíšu a nevadí to, nikdo se mě na to neptal.“ (Filip) 

 Mezi hlavními povinnostmi pak pro ně zůstaly víkendové 

výjezdy a účast na diskuzích či meditacích. Zde si byli konvertité 

vědomi toho, ţe kdyby svůj čas nepřizpůsobili a neměli váţný důvod 

pro neúčast, ze strany kostela by na ně bylo pohlíţeno jako na 

nerozhodnuté a neaktivní a nemuseli by se dopracovat k úspěšnému 

křtu. 

 „Tak naštěstí se to aţ tak nekontroluje, vlastně já jsem se zatím 

s ţádnou kontrolou nesetkal, ale kdyby tam člověk vůbec nechodil, 

kdyby ho neviděli, tak by neměli důvod mu ten křest povolit, takţe na 

ty víkendový výlety, to je jakoby povinný, tak asi třeba jeden by 

prominuli, ale oni tě vnímaj celou dobu a to je třeba.“ (Ondra) 

 V souvislosti s tím vnímají konvertité také to, ţe jsou částečně 

sledováni ve svém vývoji a přístupu ke konverzi. Zároveň se do jisté 

míry sledují a posuzují sami, zejména na skupinových sezeních s 

diskuzí. Zde si ve skupině povídají o nových poznatcích, pokrocích, 

znalostech, ale i o komplikacích, které na své cestě potkávají. Kněz 

jim na jejich podněty odpovídá a dává jim rady, jak postupovat dál. 

Tato sezení, co se účasti týče, patří tedy mezi více povinná poměrně 

z logického důvodu – pokud by o konverzi někdo začal pochybovat 

nebo si nebyl jistý tím, zda na to má, je zde moţné ho přesvědčit o 

opaku. Všichni konvertité si těchto sezení velice cení a vnímají je 

opravdu jako pomocný prvek, někdy jsou jim ale také nepříjemná, 

protoţe jim připomínají jejich neznalost či tápání. 

 „Na jednu stranu je to výborný, můţeme si tam povídat o 

všem, ale na druhou se tam člověk třeba někdy trochu stydí, protoţe 

neví všechno a někdy máš trochu pocit, ţe se na tebe někdo dívá 

trochu podezřívavě, co to povídáš.“ (Lenka) 



41 

 

 Některé povinnosti mají konvertité uloţeny jako domácí úkoly. 

Mezi ty patří studium Bible a jiných církevních spisů. S těmito 

domácími povinnostmi se konvertité také potýkají podle svých 

schopností a moţností a ţádný z konvertitů zatím Bibli nezvládl 

přečíst celou. Při četbě si připadají trochu jako ve škole a pevně 

doufají, ţe zkoušení, které bylo zmíněné při jejich příchodu do 

kostela, se nikdy neuskuteční. 

 „No, mám ji doma pořád rozečtenou, někdy si čteme 

s manţelem, někdy na přeskáčku a pak si to vyprávíme, ale to je 

blbý, ale je to dlouhý no, a sloţitý, takţe tak podle času…no a nedá 

se to jen tak zvládnout, ale tak jako v plánu to mám, no. Snad mě 

nikdo zkoušet nebude hlavně!“ (Helena) 

 Konverzi si tedy respondenti spojují zejména se svým 

rozhodnutím a s tím, jestli tomuto rozhodnutí dostojí. Povinnosti 

stanovené kostelem chápou, ale jsou pro ně postaveny aţ na druhou 

kolej, hlavní myšlenkou je podle nich to, zda chtějí a budou se snaţit 

ţít ţivot ve víře a zda chtějí být křesťany. To, nakolik budou tématu 

rozumět je moţná podstatné, ale ne tolik jako osobní proţitky, 

rozhodnutí a snahy. 

 „Důleţitější je, co cítím, jak ţiju a tak. Podle mě. Samozřejmě 

bych měl o tom vědět a něco se naučit, přečíst, ale to nejde taky 

hned a hlavní je, jak jsem se rozhodl a jak směřuju, myslím.“ (Filip) 

 

5.5. K obědu v obleku 

 Velmi zajímavým tématem souvisejícím s probíhajícími 

změnami a kaţdodenním ţivotem, je přístup konvertitů ke svému 

šatníku a ke své stravě poté, co se podle sebe závazně rozhodli ţít ve 

víře a dojít ke křtu.  
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 Tři z respondentů si jsou vědomi toho, ţe neţ se začali aktivně 

o víru a Boha zajímat, nezajímali se také tak moc o to, co mají 

v šatníku, resp. nezajímali se o to, co kdy na sobě nosí, s výjimkou 

speciálních událostí, jako např. večer v opeře nebo sportovní zápas, 

kdy svůj vzhled vědomě přizpůsobili okolnostem. Víra je ovšem 

pomalými kroky přivedla k novému nazírání vlastního oblékání. Víra 

jim ukázala nové prostory a události, které je potřeba ctít také svým 

vzhledem a péčí o něj. V jiné kapitole se zabývám změnou nahlíţení 

času a pravidelných cyklů, ovšem toto téma zasahuje i do 

problematiky nahlíţení sebe sama a svého vzhledu. 

 Nejvýrazněji pozorovatelnou událostí se pro samotné 

respondenty stává neděle, den sváteční často spojený s návštěvou 

kostela. Tři zmínění respondenti si všimli, ţe na základě jiného, 

honosnějšího, vnímání nedělního dne, se začali v neděli postupně 

také jinak oblékat a ţe v jejich šatníku postupně vznikly přihrádky se 

svátečním oblečením, které se nenosí ani do opery nebo na jiná 

důleţitá setkání, ale pouze do kostela, k uctění svého vyznání a Boha. 

 „No, vidíte, to je zajímavý. Sem zjistila, ţe jak jsem to nikdy 

moc neřešila a ještě sem takovej sportovnější typ, vlastně asi sem 

spíš byla (smích), ţe jsem dycky chodila tak nějak stejně, ale 

postupně sem zjistila, ţe se vlastně na tu neděli třeba, ale i jindy, ale 

na tu neděli hodně, ţejo, hodně důleţitá, takhle běţně, se na ní 

chystám, ţe sem se vlastně jednou v kostele styděla, ţe sem si 

všimla, ţe mám díru na kalhotech. No, a tak sem si řikala, ţe vlastně 

bych měla tu neděli v tom kostele trochu jako ocenit, no a teď prostě 

je pro mě ta neděle něčím jiným a i tím, ţe na sebe dbám, ţe se na 

to připravím, ţe mám to nedělní oblečení, tak tomu dávám jinej 

význam, eště.“ (Lenka) 

 Stejně tak jako nový přístup k oblékání, všimli si na sobě 

pozorní respondenti toho, jak se měnil a mění jejich přístup ke stravě 
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a samotnému jídlu. V prvé řadě se jedná o změnu ve stravovacích 

návycích a rituálech a v druhé řadě i v tom, jaké konkrétní jídlo si kdy 

který respondent dá. 

 „No, hmmm, to je, to je asi, no asi jsou nějaký změny, který 

vlastně člověk řeší tak postupně, ţe je moc ani nevnímá jako zásadní 

změny. Třeba jídlo, jako. Já jsem jed hodně jako za pochodu, ve 

spěchu, todle i támhleto, ale pak sem právě s tou vírou v tom trochu 

zpomalil, ţe mi došlo, ţe je to důleţitý, ale ne hned. Postupně. Asi 

pomalu (smích). Ţe kdyţ si najdu čas a v klidu, s poděkováním, se 

pomalu najím, ţe je to takový slavnostní, rituál vlastně, ţe mám to 

jídlo od Boha a díky němu, a tak ho nezhltnu v tramvaji.“ (Filip) 

 „No, třeba v neděli, kdyţ to jde, tak udělám oběd, hezkej, 

dobrej, dám si na tom záleţet a pak si ho pomalu snim nebo sníme, 

protoţe vlastně tím klidem a tím, ţe takhle to jídlo vyzdvihneme, 

vlastně kromě toho poděkování a modlitby, i tím přístupem 

poděkujeme, ţe si toho ceníme. A to sem dřív teda, no, to ne, jak to 

přišlo. Ale teď se snaţím. No taky dycky to…no dycky to nevyjde, ale 

snaţím se.“ (Hanka) 

 Zdánlivě nepatrné kaţdodenní rituály a jejich vývoj mají na 

konvertity nezanedbatelný vliv. Postupným ustálením nových zvyků a 

návyků, ritualizací dříve běţných událostí dávají svému přestupu 

k víře větší a hlubší význam. Oni takto ovlivňují svoje bezprostřední 

okolí, které potom zpětně ovlivňuje je. Dodávání důleţitějších 

významů dříve nepozorovaným skutečnostem pomáhá konvertitům 

ke zvládnutí této dlouhé a náročné cesty.  

 „No, je to lepší. Pro mě. Hodně jsem se musela zpomalit, já 

byla hodně rychlá odjakţiva. A tím zpomalením a vnímáním všeho, 

sem se snaţila o to, tím jsem si uvědomovala mnohem víc věcí a tak 
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byly čím dál důleţitější a pak uţ to jde jenom prohlubovat, ne opustit, 

asi.“ (Helena) 

 Pozornější přístup ke svému šatníku a vlastním stravovacím 

návykům dovedl respondenty k obecně pozornějšímu uvaţování o 

svém zevnějšku a okolí. Nový přístup k vnějším a viditelným 

událostem a faktům je navedl na pozornější a pečlivější uvaţování o 

celé své osobě. 

 

5.6. Péče o tělo 

 S uvaţováním o svém vzhledu úzce souvisí přemýšlení o 

samotném lidském těle. U některých respondentů toto přemýšlení 

souvisí uţ s tím, ţe je lidské tělo na cestu k víře přivedlo. Ti 

respondenti, kteří prodělali nějakou nemoc nebo byli váţným 

způsobem konfrontováni s nemocí osoby blízké, přemýšleli o lidském 

těle od začátku svého rozhodnutí konvertovat. Ti, kteří zatím váţnou 

nemoc na důleţité úrovni ve svém ţivotě řešit nemuseli, se 

k přemýšlení o vlastním těle dostali aţ skrze nauku o Bohu a vybrané 

víře. Lidské tělo pro ně bylo do té doby částečně samozřejmostí, 

jakýmsi vlastním majetkem, se kterým kaţdý nakládá podle svého 

uváţení. 

 „Nikdy jsem to nějak zásadně neřešil. Vlastně asi vůbec. Nikdy 

jsem neměl větší problém, jenom asi běţný nemoce, takţe jsem o 

tom moc nepřemejšlel. Prostě to bylo, jakoby, jako samozřejmost, 

jako prostě jsem byl já, tak jsem měl tělo.“ (Petr) 

 První skupinku respondentů, tedy těch, kteří v jisté fázi svého 

ţivota dostali strach z nemoci, náhlé onemocnění lidského těla a 

snaha najít pro nemocné tělo pomoc dovedly přes lékaře i léčitele 

k hledání Boha a víry a tak také k hlubšímu způsobu uvaţování o těle 
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jako daru, o který je potřeba pečovat. Onemocnění, které se do té 

doby snaţili vyřešit lékařskými způsoby, také začali vnímat jako 

dosavadní nedostatek přítomnosti Boha ve svých ţivotech a 

nedostatečnou péči o jím svěřené tělo.  

 „Aţ pak, jak jsem pořád hledal, a jak jsem říkal, jsem se dostal 

do toho kostela, jak jsem tam chodil a poslouchal a našel tam nový 

lidi a bavil se s nima, a přemýšlel a pořád chtěl najít pro malýho 

pomoc, tak jsem se najednou bál, ţe jsem to všechno zkazil. Ţe to je 

kvůli mně, protoţe já jsem ţil, jak jsem ţil, moc jsem se o nic 

nestaral a vlastně mi nedošlo, ţe neţiju díky sobě, ţe to není moje 

zásluha a ţe jsem za to dostatečně neděkoval a vlastně si toho 

neváţil a ţe to bude ten trest asi, moţná, jako vlastně ne trest, ale 

škola, ţe takhle jsem se naučil, ţe je to zázrak, ţivot, lidský tělo a ţe 

tím, ţe se o něj a ty jiný nejbliţší okolo staráme, ţe tím děkujeme a 

tak si je zaslouţíme jako.“ (Petr) 

 Fyzické tělo tak pro tuto skupinku konvertitů v začátcích jejich 

náboţenské konverze získalo duchovní význam. Přestalo být 

samozřejmostí, ale stalo se darovanou schránkou, která svému 

vnějšímu okolí i majiteli odráţí míru péče, která je mu věnována. Ve 

chvíli, kdy respondent dospěl k chápání těla jako daru, začal také 

některé jeho neduhy vnímat jako náznaky a poučení, aby se 

nezapomněl soustředit na správný způsob ţivota.  

 „No a kaţdej den jsem děkovala, ţe ţiju a začala jsem se léčit. 

A úplně jsem se zatím nevyléčila, ještě někdy mám třeba nějaký 

prášky nebo se spíš musím hlídat, ale cítím, ţe mi to pomohlo. 

Pomáhá. Ţe podle toho, jak se já chovám, jak ţiju jako, tak podle 

toho se mi dostane, tak je potřeba někdy, aby člověk nezapomněl, 

ţejo, jsme lidi, abychom byli pošťouchnutý jako, ţe postrašený, 

kdybychom se náhodou sami zapomněli bát.“ (Jana) 
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 Druhou větší skupinou respondentů jsou ti, kteří se 

k přemýšlení o lidském těle dostali pomaleji a to přes návštěvu 

kostela, naučných lekcí pro konvertity a studium věrouky. Aţ hodiny 

duchovní nauky a skupinového rozjímání jim ukázaly jejich lidské tělo 

doslova v novém světle. Pozemskost těla získala nový rozměr. 

 „A najednou mi to vlastně došlo taky, ţe je to zázrak, Boţí 

zázrak, ţe tu jsem. Já vyrůstala v prostředí značně při zemi, 

praktickým, máma, táta, děti, co máme, máme, co nemáme, 

nemáme, takový hodně praktický. Dávej na sebe pozor, protoţe tohle 

by tě bolelo a uč se, abys mohla pak vydělat peníze a tak, ale ne, 

abych o sebe se starala i z jiných důvodů a potom mi to jednoho dne 

došlo, to uţ jsem vlastně skoro půl roku tam pravidelně chodila, ţe to 

všechno není jen moje zásluha a ţe za to děkuju Bohu, a ţe se 

musím o to svoje tělo starat, protoţe Bůh mi ho dal, vlastně půjčil 

jakoby a já ho nesmím zklamat a za to mám to tělo.“ (Helena) 

 Všichni respondenti v této souvislosti hovořili o těle jako o daru 

a o nemocech, jako výstrahách a ponaučeních. Tělo a ţivot jsou podle 

nich největšími dary, které člověk od Boha dostal a někdy také 

prostředkem, jak s nimi Bůh komunikuje. Podle respondentů je lidské 

být omylný a mít sklony uhýbat z cesty a Bůh jim různými způsoby 

posílá znamení a dává vědět, aby si dávali pozor a nezapomínali na 

ţivot podle Bible, na jeho přikázání a na starost o svěřené dary. 

 „Někdo na to má třeba víc duchovně, někdo ne. Tak všem nám 

ale můţe Bůh posílat znamení skrze různý události a skrze tělo, kdyţ 

třeba nemám na to to přijímat jinak.“ (Hanka) 

 Dalším novým způsobem uvaţování o vlastním těle, zejména u 

ţenské části respondentů, je jakési „prozření“ ve vlastním vzhledu. 

Není překvapivé, ţe respondentky více neţ respondenti hovořily o 

svém vzhledu a jeho významu a ţe zejména respondentky mají 
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vlastní zkušenost s nespokojeností související se vzhledem svého 

těla. Stejně jako si v průběhu svého náboţenského rozvoje začaly 

uvědomovat, ţe tělo je pro ně darem od Boha a podle toho se k němu 

mají chovat, začaly se postupně jinak stavět ke svému vzhledu 

v souvislosti s tím, co do té doby povaţovaly za nedostatky.  

 „Byla jsem vţdycky trochu tlustá, silnější, ne nějak hrozně, ale 

řešila jsem to, proč já, proč takhle, ţe chci vypadat jinak, třeba jako 

támhleta nebo tahleta, no a pak jsem byla fakt ráda, ţe vlastně vůbec 

jsem, a jsem strašně ráda, ţe jsem jak jsem, protoţe to má nějaký 

důvod, ten já třeba přesně neznám, ale takhle to Bůh chtěl a je to 

správně a jsem strašně ráda, ţe jsem taky zatím zdravá prostě a 

vlastně takhle moc se řešit, to je úplně špatně, mi došlo.“ (Petra) 

 Tělo a jeho vzhled nám tedy dle konvertitů nepřísluší posuzovat 

a také zanedbávat. Ke svému tělu se máme chovat pokorně jako 

k Bohu, protoţe tělo samo je boţské. Všichni konvertité si prošli 

procesem změny vztahu ke svému tělu, a ti, kteří řešili vzhled, 

i změnou přístupu k vlastnímu vzhledu. 

 „Tak asi, jak se říká darovanýmu koni na zuby nekoukej a 

poděkuj.“ (Ondra) 

  

5.7. Věci  

 Je logické, ţe stejně jako si respondenti v průběhu konverze 

začali více váţit sami sebe, stejně tak se začali více soustředit na 

materiální svět ve svém okolí a na nejrůznější věci, které se kolem 

nich nachází. Nejdříve začali více rozlišovat mezi věcmi, které 

potřebují ke svému ţivotu a věcmi, které ke svému ţivotu chtějí. 

V mnoha ţivotních situacích si najednou uvědomili, ţe se snaţí získat 

něco, co není nezbytné a co jen upoutalo jejich chtíč – ať z důvodů 
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společenských a prestiţních, či z čistě osobních nároků na ţivotní 

standard. V některých případech také uvaţování o věcech úzce 

souvisí s kapitolou o hříchu. 

 „A jednou se mi stalo, ţe jsem stála uţ ve frontě a tak jsem se 

najednou zamyslela, proč já to vlastně chci, a došlo mi, ţe to vůbec 

nepotřebuju, ţe je to jakoby mrhání, ţe jsem to někde viděla, ţe to 

někdo měl, ale tím to asi končí.“ (Lenka) 

 To, ţe se soustředili na důvody, proč určité věci potřebují, 

přivedlo některé konvertity k tomu, ţe se začali zamýšlet téměř nad 

vším, co ve svém ţivotě vlastnili a vlastnit chtěli. Od větších věcí se 

postupně dostávali k maličkostem. S přemítáním o důleţitosti věcí se 

také postupně dostali k tomu, ţe začali za existenci některých věcí 

děkovat Bohu. Poděkování se týká zejména věcí větších, jako např. 

střechy nad hlavou či obecně vlastních svršků, kdeţto menší věci se 

dostaly do hromadné skupiny, která souvisela s poděkováním za 

vlastní moţnost existence.  

 „Pak si člověk uvědomí, jak je rád, ţe něco má a ţe jsou lidi, 

který to třeba nemaj a mít nebudou, tak já jsem třeba rád, ţe bydlím 

a taky jsem za to děkoval a někdy děkuju, ţe mám kde bejt.“ (Filip) 

 Věci, které postupně nabývají většího smyslu a zároveň úcty, 

také přestávají být kaţdodenní samozřejmostí. Konvertité začali 

kaţdou věc, kterou nějakým způsobem pouţívají, brát jako výhodu – 

opět jako jakýsi dar, a to i v případě dekoračních předmětů. Ve velké 

míře si uvědomují, ţe je velice snadné nemít skoro nic a ţít v bídě. 

Své ţivotní situace tedy začínají povaţovat za šťastné, i kdyţ si dříve 

třeba mysleli, ţe jsou chudí nebo ţe se nemají dobře. 

 „Vlastně dřív mi šlo třeba i dost o peníze a třeba kdyţ jsem si 

nemohl ţít, jak jsem chtěl, tak jsem byl naštvanej, ale pak po tom 

všem jsem najednou to začal vidět úplně jinak, mi došlo, ţe jsem si 
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jen neváţil správnejch věcí a ţe jsem to vlastně vůbec neviděl.“ 

(Petr) 

 V souvislosti s věcmi začali také konvertité jiným způsobem 

nahlíţet na nároky, půjčky a krádeţe. Nárok pro ně přestal být 

hodnocen na základě vlastních měřítek. Od nárokování si konvertité 

téměř upustili, protoţe začali mnohem více uvaţovat na úrovni 

zmíněného daru a obdarování; dar sám o sobě nemůţe dle nich být 

nárokován. 

 „No, uţ si třeba neříkám, nebo spíš tolik neříkám, ţe něco je 

nespravedlivý, protoţe Bůh je spravedlivej, a věci jsou tak, jak on 

chce, a vlastně si nemůţu řikat, proč nemám tohle a támhleto, 

protoţe kdyţ mi to dá, tak dobře a já ten dar přijmu, ale nemám na 

to přece zrovna já nějaký výsadní právo.“ (Lenka) 

 Někteří z respondentů si uvědomili, ţe do té doby, neţ začali 

nad věcmi přemýšlet, zaměňovali termíny majetku, půjčky a krádeţe. 

Toto téma zmínili ti respondenti, kteří jsou jiţ zaměstnáni a ve svých 

zaměstnáních disponují kancelářským vybavením. V jistý moment si 

tito respondenti uvědomili, ţe ne všechno, co se vyskytuje v jejich 

okolí a je jim to poskytnuto k uţívání, jim patří. Nejdříve tedy sami 

přemýšleli nad tím, co je jejich majetkem a dospěli k tomu, ţe jsou to 

jen ty věci, které si sami pořídí a které jim někdo výslovně dá. Pak se 

dostali k tomu, co můţe být v rámci pracoviště povaţováno za půjčku 

a nakonec dospěli k tomu, ţe jen ten materiál, který si vezmou domů, 

za účelem odvedení práce, a který zase do zaměstnání vrátí. Tímto 

uvaţováním se dostali k tomu, ţe sami sebe nazvali bývalými zloději, 

kteří bez uváţení odnášeli vybavení z kanceláře domů. 

 „Je, to je trapný, tohle, no já třeba, jsem si uvědomila, no 

prostě od tý doby, co jsem se rozhodla konvertovat a tak jsem 

přemýšlela, přemýšlím často, tak jsem třeba přestala si brát věci 
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z práce domu, to je trapný, no, ale je to tak, jako papíry, tuţky, 

pořád něco, vlastně mi došlo, ţe to je krádeţ a ţe bez toho můţu 

v pohodě bejt, ţe jo, to jen asi, jak se říká, ţe příleţitost dělá zloděje, 

já myslim, ţe lidi prostě o tom vůbec neuvaţujou takhle.“ (Helena) 

 Nově nabyté významy tak v uvaţování konvertitů získaly pojmy 

samozřejmosti a vlastnictví. Mnoho z respondentů sníţilo svoje 

materiální nároky a, pokud tomu tak dříve nebylo, začali se na sebe 

dívat jako na jedince ţijící v hojnosti. 

 

5.8. Čas a svátky 

 V průběhu konverze začali konvertité také jiným způsobem 

vnímat i proţívat čas a jeho běh. Všichni respondenti si všimli, ţe 

s příchodem víry obecně zpomalili svoje ţivotní tempo. Dříve byly 

jejich ţivoty plné spěchu a snahy stihnout mnoho věcí, často v takové 

míře, ţe všechny povinnosti byly dohromady nezvládnutelné. 

Respondenti si v mnoha okamţicích uvědomovali, ţe čas je jim 

poskytován v omezeném mnoţství a ţe to jsou oni, kdo se musí 

snaţit jej vyuţít co nejlépe a nejvíce, aby stihli mnoho zvolených cílů, 

které ve většině případů souvisely s kariérou. 

 „Doslova jsem jela, škola, práce, všechno stihnout, mít 

v ţivotopise tohle a támhleto, hodně jsem se snaţila hlavně po 

týhletý stránce a často jsem chodila domu pozdě, málo spánku a 

tak.“ (Helena) 

Se vstupem víry do jejich ţivotů se respondenti začali více 

soustředit na větší a hlubší cíle ve svých ţivotech, neţ jsou kariérní 

postupy a dílčí ţivotní úspěchy, coţ ovlivnilo jejich vztah k plynutí 

času. Začali čas, který je jim poskytnut k proţívání, vnímat jako dar. 

V rámci nového pojetí času jako daru, oproti poli působnosti, které si 
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kaţdý musí upravit podle sebe a vtlačit do něj mnoho činností, 

konvertité částečně upravili své ţivotní cíle a také ţivotní tempo. 

Ţivoty se jim zpomalily, protoţe postupem času pro ně nebylo nutné 

stíhat tolik věcí najednou, ale darovaný čas kvalitně proţít. 

 „Tak najednou, asi spíš vlastně to přišlo postupně, jsem si 

uvědomila, ţe to není důleţitý vlastně, ţe je skvělý ţe tu jsem a tak 

taky třeba kaţdej den děkuju za proţitej den, večer, a vlastně jsem 

se tak jako uklidnila a kaţdej den udělám, co je potřeba, ale vlastně 

to není tolik věcí, kdyţ se nad tím zamyslíš, tak zjistíš, ţe 

nejdůleţitější je, ţe tu jsi a pak třeba můţeš ten svůj čas někomu 

darovat, třeba rodině, místo práce a tak.“ (Petr) 

 Změny v pojetí času tak úzce souvisí s volbou týkající se 

jeho náplně. Respondenti sami sebe označili buď za pilné studenty 

nebo zaměstnance, nebo za lidi, kteří rádi trávili hodně času ve 

společnosti na večírcích s přáteli i neznámými lidmi. V průběhu 

přestupu na víru začali takto strávený čas omezovat a začali se 

soustředit více sami na sebe, na své nejbliţší okolí a základní cíle, 

které si ve svých ţivotech zvolili.  

„Já jsem byl hodně v práci, pořád někde, po práci do hospody, 

rovnou, s kamarádama, domu jsem chodil pozdě a vlastně jsem si to 

moc ani neuvědomoval, a byl jsem taky sportovec, prostě hodně 

ambiciózní a všechno jsem chtěl stihnout a vlastně mi ten domov 

někdy i překáţel a aţ vlastně ten syn, ta nemoc, vlastně aţ ta 

konverze jako, mi ukázaly, co je a není důleţitý a vlastně jsem měl 

štěstí, ţe jsem to neztratil a vlastně teď ţiju úplně dá se říct jinak, a 

je to líp.“ (Ondra) 

Zároveň se čas v ţivotech konvertitů částečně vrátil 

k tradičnějšímu pojetí. Dříve jej vnímali jako víceméně jednolitý 

celek, který dělily jednotlivé činnosti. Respondenti sami vyprávěli o 
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tom, ţe čas měli dělen dnem a nocí, a pak, na základě studijních a 

kariérních povinností, na pracovní týden a víkend. Víra jim ovšem do 

ţivota přinesla mnoho svátků, nových i staronových, a kaţdodenních 

momentů pozastavení se pro hovory s Bohem. Z tohoto důvodu získal 

proţívaný čas také jiný ráz a reţim. Kaţdodenní běh přestal být dělen 

pouze bděním a spánkem, ale zejména ranní a večerní modlitbou, 

popřípadě poděkováním Bohu.  

 „Kaţdej den děkuju, ráno i večer, je to taková osobní 

modlitba, poděkování, ţe tu jsem, ţe máme Kubíka a ţe je zdravej. 

Tak ráno a večer, se zastavím a to je důleţitý, poděkovat.“ (Lucka) 

 Rok se potom konvertitům také rozdělil na důleţitá období 

a to kvůli náboţenským svátkům, kterých se začali aktivně účastnit. 

Některé z nich znali jiţ dříve, ale slavili je buď minimálně anebo spíše 

ze zvyku, s ohledem např. zejména na vánoční dárky, či na volné 

pracovní dny. I v tomto případě začali konvertité klást důraz na 

proţití těchto svátků a způsob jejich uctění. Čas před svátky, v jejich 

průběhu i po nich získal ještě slavnostnější nádech, neţ celkový čas 

nově chápaný jako dar. 

 „Jako asi často, u nás Vánoce byly perfektní, to zase jo, 

ale bylo to o dárcích, o jídle, jako bez významu. Aţ teď mi došlo, jak 

jsou ty svátky důleţitý a co vlastně znamenaj, kdo je ten Jeţíšek, a to 

obecně, ţejo, do tý doby jsem to vůbec nevnímala, nebo neřešila.(…) 

A teď je to prostě důleţitej čas, snaţím se ho proţít co nejlíp, protoţe 

cítím ten hlubokej význam toho.“ (Helena) 

 „No, vlastně předtim jsem neměla ňákej reţim nebo řád, 

ale teď trochu asi jo, protoţe vlastně uţ podle řádu kostela, ţe mi to 

tak jako najednou krájí ten rok, ţe to není jenom o tom, co kdy kde 

mám dělat, ale ţe vlastně třeba na nějaký události vyloţeně čekám a 
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pak se to přehoupne a čekám na další a tak, jako asi třeba na farmě, 

kdyţ čekaj na sklizeň nebo tak něco.“ (Jana) 

 Z neuvědomělého proţívání času se tedy stal důleţitý 

prvek ţivota konvertitů. Zpomalili svůj běh, aby se mohli soustředit 

na nově objevené nebo znovunalezené věci a na způsob jejich proţití. 

 

5.9. Ţivot a smrt 

 Jak je jiţ jasné z předešlých kapitol, ţivot je pro konvertity 

znovu objeveným zázrakem a hlavně darem od Boha. Do jisté doby 

samozřejmý fakt, se s nástupem víry v Boha stal něčím, čeho si 

respondenti neskutečně váţí a jsou z toho šťastni. To, ţe se mohou 

pohybovat po Zemi, dýchat vzduch a vyuţívat různých moţností je 

pro ně najednou neskutečné. Na ţivot se ovšem nedívají jen skrze 

sebe a své tělo, ale v širším měřítku. Stejně jako jsou zázrakem oni 

sami, jsou pro ně nyní zázrakem a darem všechny ţivoucí formy, 

které se na světě vyskytují. Z tohoto důvodu si konvertité začali více 

všímat svého okolí a začali se k němu také chovat šetrněji.  

 „Tak třeba jsem si najednou uvědomil, jak je to úţasný, ţe tu 

jsem a co všechno je okolo mě. A ţe je potřeba to chránit. Jak Bůh 

chrání mě, tak bych to měl trochu nějak předávat dál, ne.“ (Ondra) 

 S ţivotem ovšem souvisí také jeho omezení, nejdříve nemoc. 

Některé respondenty ke konverzi přivedla právě ona. Strach z nemoci 

či hledání léku na ni byl jednou z příčin nalezení víry u několika 

respondentů. Zajímavé je, ţe tito respondenti po nalezení víry 

přestali nemoc brát jako zlo a přestali se jí bát. Nemoc se pro ně stala 

prostředkem nalezení víry a moţností posunu v jejich ţivotech 

k hlubšímu proţívání a pochopení světa. 
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 „Teď uţ jsem vlastně skoro zdravá, ale já jsem zjistila, ţe 

vlastně uţ mi to tolik nevadí, rozumím tomu, proč to bylo a muselo to 

tak být, dostalo mě to dál a právě se mi otevřely nový obzory, ta 

nemoc pro mě byla takovou zkouškou jako.“ (Jana) 

 Tito i ostatní respondenti berou nyní nemoc jako výstrahu či 

upozornění na moţné sejití z cesty. Sejít mohou tak, ţe přestanou 

dávat pozor a nebudou dostatečně dbát o sebe nebo své okolí, nebo 

se rovnou budou blíţit ke zhřešení. Podle jejich slov ale nejsou všichni 

schopni vést dobré vnitřní hovory s Bohem a tak jim Bůh musí dávat 

různá znamení, která jsou v případě nemoci negativní a mají jim 

zabránit ve špatném jednání. 

 „To můţe bejt vlastně i chřipka, ţe třeba člověk má slabší 

imunitu, ale proč jí má slabší, ţe třeba dlouho někde byl a nespal a ţe 

třeba zapomněl se trochu zklidnit a myslet na důleţitý věci a tak.“ 

(Lenka) 

 Od nemoci nebo i jen tak náhle ale také můţe přijít smrt. Té se 

všichni respondenti v minulosti báli a někdy o ní ani nechtěli 

přemýšlet nebo mluvit. Smrt pro ně byla koncem a tento konec byl 

neznámý a temný; znamenal ztrátu všeho, čeho dosáhli a co okolo 

sebe měli. 

 „Já se strašně bála smrti, to hodně. Opravdu z toho jsem měla 

hrůzu ještě donedávna.“ (Lucka) 

 Konverze s sebou přinesla víru v posmrtný ţivot, resp. víru 

v nebe a peklo. Většina konvertitů upíná své myšlenky zejména 

k nebi, které jim nyní ulehčuje přemýšlení o smrti. Smrt tak přestala 

být koncem a stala se jen přestupnou fází mezi starým a novým. Toto 

uvaţování respondenty částečně zbavilo obav. V některých z nich tak 

dokonce smrt a to co po ní bude následovat, začalo vzbuzovat 

zvědavost, moţná i mírné těšení se. 
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 „Teď uţ se tolik nebojím, říkám si, ţe to bude dobrý, ţe to tím 

neskončí, takţe se nemusím bát. Taky jsem zvědavá, vlastně, jaký to 

bude, jsem zvědavá na setkání s Bohem, taky na to, jestli tam, kde 

budu, budu znát stejný lidi třeba, jako teď.“ (Lucka) 

 Sloţitější to nyní mají respondenti s uvaţováním o pekle. Ţádný 

z nich o této moţnosti do své konverze hlouběji nepřemýšlel. 

S odlehčením, které při vzpomínce na smrt přineslo nebe, přišla také 

mírná tíha, související s peklem. Všichni konvertité vyslovili svou 

důvěru v Boha a v to, ţe ten ocení jejich obrat k víře a snahu o 

změnu svých ţivotů a tak jim dá šanci podívat se do nebe. 

 „Doufám, pevně, ţe to vidí, ţe se snaţím, ţe já se bojím pekla a 

kdyţ si na něj vzpomenu, tak se snaţím dělat všechno proto, abych 

tam pak nemusela, a ţe se tak nějak prostě snaţím ţít dobře, lépe.“ 

(Jana) 

 

5.10. Samota 

 Někteří z respondentů v rozhovorech reflektovali svůj vztah 

k samotě jakoţto další důleţitý znak náboţenského posunu. Sami na 

sobě zaznamenali změny v jejím pojímání a proţívání. Před tím, neţ 

se rozhodli ke konverzi a začali přemýšlet o Bohu a náboţenských 

otázkách, pro ně samota byla spojena se strachem, odloučením, 

smutkem, osamoceností a nedostatkem přátel či moţností, jak trávit 

čas. Samota byla symbolem smutku a nenaplněnosti. Samota byla 

špatná, znamenala pro ně, ţe nikdo blízký, s kým by si rozuměli, není 

nablízku. 

 „Třeba večer. Před spaním. Byla jsem sama v pokoji, v posteli, 

někdy jsem se úplně bála. To ticho, nikde nikdo. Strašně nerada jsem 

byla sama.“ (Lenka) 
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 V průběhu svého obracení na víru ovšem samota začínala 

získávat úplně jiný význam; některým respondentům tento pojem ze 

ţivota vlastně zcela zmizel. Respondenti byli totiţ zejména díky 

individuálním i skupinovým meditacím vystaveni trávení času v tichu 

a rozjímání. Meditace jim byly předkládány nejen jako důleţité 

způsoby zklidnění vlastní mysli i těla, ale zejména důleţité momenty 

pro hovory s Bohem, jako vytváření moţnosti, aby k nim Bůh mohl 

promluvit. Dosavadní samota se z tohoto úhlu pohledu stala samotou 

jen zdánlivou, jelikoţ tito respondenti dospěli k tomu, ţe člověk není 

nikdy sám, protoţe s ním vţdy je Bůh. Ve chvílích, kdy se člověk 

v nějakém prostoru nachází fyzicky sám, je to dokonce jedinečná 

moţnost, jak navázat kontakt s Bohem a být jím osloven. 

 „A potom jsem vlastně se na to začala těšit, úplně jsem se 

třeba těšila na večer, aţ půjdou všichni spát, ţe budu mít klid, vůbec 

jsem se nebála, naopak, vyhledávala jsem ty momenty klidu, protoţe 

uţ jsem věděla, ţe přece nikdy nejsem sama a tak mi nemůţe ţádná 

samota ublíţit, protoţe není.“ (Lenka) 

 Další skupinka respondentů samotu ze svého ţivota zcela 

nevymazala, ale víra je naučila nahlíţet na ni pozitivně. Tito 

konvertité si uvědomují, ţe člověk můţe být sám nejen fyzicky, ale 

tuto samotu přestali nahlíţet jako něco špatného, čeho by se měli 

bát. Lidskou samotu nyní berou jako součást ţivota a zároveň věří, ţe 

kdyby potřebovali, Bůh je najde a vyslyší a oni sami být přestanou. 

Začali zásadním způsobem rozlišovat samotu a opuštění, coţ doposud 

nedělali. Za opuštěnost si dle nich potom jedinec můţe sám, můţe si 

ji sám přivodit svou hrubostí a zapomnětlivostí. 

 „Uţ mi to nevadí, protoţe vím, ţe kdyţ se budu snaţit, tak on 

přijde, ţe ho v sobě najdu. Ale nesmím se jen tak spoléhat, musím si 

to jakoby zaslouţit, kdyţ se o někoho staráš, on se stará o tebe.“ 

(Hanka) 
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 Se samotou a strachem z ní souvisí také strach z nebezpečí, 

které se lidem můţe přihodit. Někteří z respondentů samotu řešili 

právě zejména z toho důvodu, ţe kdyţ byli sami, báli se jednak 

realistického nebezpečí, jako např. přepadení, jednak nadpřirozena, 

jako např. toho, ţe se jim zjeví nějaká příšera. Víra jim nyní pomáhá 

tento strach ze samoty a nebezpečí eliminovat. Respondenti věří, ţe 

kdyţ budou správnými křesťany, nemůţe je ţádná nadpřirozená 

příšera zaskočit.  

„A teď uţ se nebojím, teď uţ vím, ţe ke mně ţádného ďábla 

nepustí a já taky ne, uţ se umím bránit“ (Lucka)  

Stejně tak jsou nyní zároveň vybaveni schopností vyhýbat se i 

reálnému nebezpečí, před kterým je také chrání Bůh. Strachu ze 

samoty se tedy respondentům podařilo zbavit na více úrovních, na 

kterých o ní přemýšleli a přemýšlejí. 

 „No, třeba uţ se nebojím chodit večer domů, na kolej, i 

kdyţ člověk slyší různý věci, ţejo. Ale já teď nechodím sama, uţ, 

takţe uţ se tolik neohlíţím pořád po všech, je mi líp.“ (Jana)  

 

5.11.  Desatero a hříchy 

 Desatero přikázání se v ţivotech respondentů objevilo aţ 

s příchodem víry. Všichni respondenti samozřejmě znali tento termín 

jiţ z minulosti, ale mnoho z nich se přiznalo, ţe konkrétní znění 

jednotlivých přikázání jim byla neznámá. Kromě znění jim byl 

částečně neznámý i jejich smysl, resp. nad jejich smyslem se příliš 

nezamýšleli a své ţivoty podle nich neřídili, alespoň ne úmyslně. 

 „Tak já jsem vlastně neznal jako nic, já jsem tak trochu něco 

věděl, co se třeba učilo ve škole, ale ţádný náboţenství jsme neměli, 
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takţe to je asi ostuda, ale já se to naučil aţ tady na těch hodinách.“ 

(Filip) 

 Při hovorech o desateru se všichni respondenti pozastavovali 

nad tím, ţe se s ním seznámili aţ v pokročilejších stadiích svých 

ţivotů. Kdyţ si poprvé v rámci naučných lekcí v kostele jednotlivá 

přikázání přečetli, přemýšleli, proč nejsou tato přikázání více 

zakomponována do běţného ţivota. 

 „Pak jsem si říkala, proč vlastně se podle toho třeba všichni 

neřídíme, vţdyť by to nemuselo být ani tak sloţité a bylo by to pro 

svět dobrý.“ (Lucka) 

 I pro ně se ale desatero rozdělilo na lépe a hůře zvladatelné 

úkoly. Proto někteří z nich dovedli pochopit, ţe by nebylo lehké chtít 

po celém národu, aby ctil jednoho Boha, i kdyţ si sami myslí, ţe by to 

také mohlo být pro společnost dobré. Na druhou stranu si ale 

konvertité myslí, ţe některá přikázání by opravdu měla být součástí 

pravidel a povinností běţného občana. 

 „Tak asi by to prakticky nešlo, aby všichni najednou museli ctít 

jednoho Boha, ale bylo by to tak asi správnější. Ale zase třeba 

nesmilnit a nekrást a tak, kdyby tohle všichni chápali, vlastně kdyby 

se to třeba učilo na školách, tak to by tak určitě bejt mělo.“ (Lenka) 

 Oni sami se ve svém věku nějakou dobu potýkali se všemi 

přikázáními a absolvovali kvůli tomu speciálně zaměřené hodiny 

výkladu. Někteří byli dotčení jejich předchozí neznalostí, jelikoţ si 

v kostele připadali trochu hloupě a za vinu to přičítají svému okolí, 

které je s desaterem neseznámilo. Někteří z nich jsou rádi, ţe objevili 

víru a rozhodli se ke konverzi, uţ kvůli objevení desatera. 

 „I kdyby mi to třeba nějak nevyšlo, třeba člověk trochu je pořád 

zmatenej, tak jsem ráda, ţe tohle znám, ţe mi to bylo nakonec 
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vysvětleno, ţe se tím můţu řídit, to jsem hrdá. Kdo se tím řídí, ţije 

správnej ţivot.“ (Petra) 

 Někteří se přiznali k tomu, ţe ve svých dřívějších ţivotech ţili 

v drsném rozporu s přikázáními a ţe i v dnešní době to pro ně není 

lehké se s desaterem úspěšným způsobem sţít. Pro ně je vzpomínka 

na desatero vţdy obávaným okamţikem, kdy se musí i sami před 

sebou kát. 

 „Jak jsem říkal, já jsem vyloţeně, asi hýřil, pití, ţenský, no 

všechno, a teď se snaţím jako, ale nejde to vţdycky jako, snaţím se 

dost, ţiju líp, to jo, ale co si budem povídat, no…“ (Petr) 

 Sami sobě to pak vysvětlují jako postup k lepšímu na zvolené 

cestě, na které se všechno přeci nemůţe stát ihned. Z jejich způsobu 

vyprávění je jasné, ţe své činy povaţují za hříchy, pro které hledají 

sami u sebe omluvu, aby sami sebe ujistili, ţe se jim dostane 

odpuštění. 

 „Nejde to všechno naráz, třeba, tak jeden se snaţí, podle svých 

moţností a zlepšuje se to, tak já doufám, ţe Bůh vidí ten posun, to 

zlepšení. Ţe vnímá, jak se člověk sám jako ponaučí, no.“ (Petr) 

 S vnímáním desatera poměrně úzce souvisí sedm smrtelných 

hříchů. I tyto respondenti před svým rozhodnutím konvertovat nebyli 

schopni úspěšně všechny vyjmenovat. A stejně tak jako s desaterem, 

i s některými hříchy mají konvertité trochu potíţe. 

 „Kaţdej je někdy línej, ţejo, tak třeba někdy sem k sobě hodně 

upřímná a říkám si – proč to neuděláš? A odpovím si, protoţe se ti 

nechce, ne proto ţe jsi unavená, to je výmluva, a pak jdu a udělám 

to třeba. Ale jindy sama sebe ukolíbám a radši o tom moc 

nepřemýšlím a sem sama před sebou unavená jako, no.“ (Jana) 
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 Kdyţ respondenti v tomto ohledu mluví sami se sebou, jsou 

k sobě vstřícnější a dokáţou k sobě být poměrně shovívaví; kdyţ si 

ovšem vzpomenou na Boha a diskutují své otázky související 

s desaterem či hříchy s ním, začínají být nervózní a značně spoléhají 

na jeho shovívavost a schopnost odpouštět. 

 „Doufám, dycky, protoţe se bojím, pekla a tak, trestu, doufám, 

ţe obecně, ţe se snaţím a ţe snad mi to jde a vím prostě, ţe člověk 

od přírody má sklony hřešit a tak je snad důleţitý, jak se s tím snaţí 

bojovat hlavně, no.“ (Jana) 

 

5.12. Znamení – signály shůry 

 Od začátku své cesty ke konverzi se v ţivotech respondentů 

stala důleţitými různá znamení. Podle svých slov jim do té doby 

ţádná znamení ukazována nebyla, z vyprávění je ale patrné, ţe se 

také dodnes nad ţádnými znameními příliš nezamýšleli. Dá se tedy 

říci, ţe se stali citlivějšími k vnímání nejrůznějších znamení, která jim 

jsou posílána. 

 Jako první znamení často povaţují svá téměř náhodná setkání 

s přáteli, kteří je uvedli do kostela a představili jim tak moţnou 

ţivotní cestu. Někteří z respondentů si uvědomují, ţe byli v počátcích 

citlivější a hledali nějaké řešení pro své otázky, ale stejně své hledání 

víry a posléze uvedení do kostela povaţují za jedno z prvních 

znamení. 

 „Je jasný, ţe se mi někdo něco snaţil říct, moţná uţ dlouho, ale 

uvědomila jsem si to aţ v tu chvíli, ţe to je to co hledám a ţe mi 

takhle někdo připravil cestu.“ (Helena) 

 Od tohoto prvního znamení pak někteří konvertité začali Boţská 

poselství vidět v mnoha různých událostech a záţitcích. Jednu 
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skupinu znamení je moţné nazvat jako „náhodná setkání 

s poselstvím“. V této skupině se objevují setkání s cizími lidmi, 

většinou ve městě na ulici, se kterými dojde ke krátké přímé nebo 

nepřímé interakci. Respondent je tak na chvilku vytrţen ze své chůze 

krátkou epizodou, ve které jiný aktér vykoná nějaký krátký čin a v tu 

chvíli mu dojde, ţe mu tímto způsobem někdo posílá zprávu. 

 „Šla jsem do práce a potkala jsem takovou úplně starou 

babičku, takovou omšelou, chudou očividně a ona krmila ptáky, 

nějakým jídlem, nějakýma kouskama a přitom byla sama hrozně 

hubeňounká a určitě by si sama dala, a bylo to jako by mi to někdo 

schválně chtěl ukázat, ţe se člověk můţe rozdělit, i kdyţ sám nemá, a 

tak. Bylo to schválně, abych to viděla, takhle mi tu babička byla 

seslaná do cesty.“ (Lenka) 

 Druhou skupinou jsou „náhlá vidění“. Tato vidění spočívají 

v krátkém okamţiku, který respondent proţil a který se dá popsat 

jako uzření nějakého obrazu. V tomto případě se jedná o velice rychlý 

proces, ve kterém respondent zahlédne např. nějaký odlesk na něčí 

tváři, nebo nápis na tramvaji, atd. a hluboce ho to osloví. 

 „Třeba jsem šel, a přemejšlel jsem, hlavu sklopenou a v jednu 

chvíli jsem ji zvednul, zrovna přesně v tu chvíli a viděl jsem nějakej 

nápis na zdi, kde bylo neboj se, a to nebyla náhoda, to prostě bylo 

schválně takhle, to byl něčí záměr.“ (Filip) 

 Třetí skupinu nazývám „adresné věty“. V tomto případě se 

jedná o krátká setkání s cizími lidmi, při kterých jsou konvertité 

těmito lidmi přímo osloveni. Nejedná se ovšem o dlouhé rozhovory, 

ale spíše o náhlé výkřiky, krátké oslovení či oznámení, atp. 

Respondent si v tuto chvíli nepřipadá jako náhodně vybraný cíl, ale 

jako záměrně oslovený za účelem předání nějakého znamení. 
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 „Někdy to je divný, třeba najednou k tobě na ulici někdo přijde, 

nebo v tramvaji, a něco ti řekne, a dřív jsem se třeba ošíval, co se 

jako děje, někdo otravuje, ale teď se mi to třeba stalo a nebylo to jen 

tak, šlo vlastně zase jako o nějaký poselství.“ (Filip) 

 Čtvrtou skupinou jsou osobní vnitřní pocitové proţitky, které 

jsem pojmenovala jako „silný proţitek“. Respondenti v těchto chvílích 

proţívají obyčejný den a neřeší ţádné zásadní situace. V mnoha 

případech se pohybují po městě, jsou v zaměstnání nebo na 

přednášce. Náhle jsou ovšem zasaţeni silným psychickým proţitkem, 

který jim aţ fyzicky stahuje ţaludky. Tento proţitek není ani 

nepříjemný ani příjemný, ale respondenti ho vnímají jako dotek vyšší 

vůle. 

 „Sedíš, nic se neděje, třeba si čmáráš a najednou, úplně jako 

taková zvláštní tíha, těţko se to popisuje, protoţe to není jako 

nepříjemná tíha, je to ale zvláštní. Přijde a odejde.“ (Lenka) 

 Poslední skupina je z mého hlediska jednou z nejzajímavějších, 

jelikoţ s ní osobně souvisím. Jedná se o „záměrné setkání“ a znamení 

spočívají v tom, ţe je respondentům nabídnuta účast na nějaké akci 

nebo spolupráce na nějakém projektu a tento samotný projekt jim 

má naznačit, jakým způsobem se ubírat dál nebo jim potvrdit, ţe 

nastoupená cesta je ta správná. Někteří respondenti tak brali mé 

oslovení jako znamení toho, ţe jimi zvolená konverze byla správným 

krokem. Má práce a to, ţe se má ţádost o spolupráci dostala aţ 

k nim, jsou pro ně jasným ukazatelem. 

 „V poslední době se mi toho děje hodně, strašně často, různý 

záţitky, lidi a tak. A kdyţ jsem viděl ten tvůj mejl, tak mě to hned 

trklo a hned jsem si říkal, ţe to je další znamení, ţe to ţe jsme se 

takhle setkali a ţe si s tebou o tom všem povídám, ţe jsi mi byla 

poslaná, ţe to takhle má bejt.“ (Petr) 
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 Je logické, ţe jsou konvertité náhle otevřenější vnímat záţitky, 

kterým dříve nepřikládali větší význam, jako poselství od Boha. Jsou 

na dlouhé cestě hledání víry a jejich rozhodnutí provést náboţenskou 

konverzi je velkým zásahem do jejich dosavadních ţivotů. Jakákoliv 

pomoc na této cestě je tak jimi vítána a znamení shůry patří mezi 

nově nabyté moţnosti pomoci a vnímání. Někteří konvertité se o 

svoje záţitky se znameními podělili i s hlavním knězem v kostele a i 

ten jim potvrdil, ţe jejich mysl můţe být často citlivější, vnímavější a 

rozjitřená. Je tak pro ně také snadnější různá poselství od Boha 

přijímat. 

 „Já jsem se na to ptala, a bylo mi řečeno, ţe se to stává a ţe 

hodně náboţenských záţitků se právě děje, protoţe je člověk celej 

roztřesenej a trošku třeba někdy i v transu, protoţe fakt hodně 

přemýšlí a ţe hlavně některý ţeny jsou na tohleto třeba citlivý.“ 

(Lucka) 

 

5.13. Má víra 

 Ač se respondenti sami rozhodli pro přestup k římskokatolické 

víře a za výběrem kostela, i v případech, kdy byl tento výběr zcela 

náhodný, si stojí a věří tomu, ţe se jedná o nejlepší volbu v nabídce 

náboţenských směrů a uskupení, ve všech případech si s jejím 

konkrétním obsahem nejsou jisti, někdy některá základní témata 

římskokatolické víry odmítají úplně. 

 Mezi základní zmíněná témata patří víra v nebe a peklo, 

v Jeţíše Krista, víra ve Svatou trojici, odmítání homosexuality, 

uznávání církevních hodnostářů, vyznávání jiných bohů či prvků 

nových náboţenských hnutí, víra v pravost a smysl Bible, víra 

v posmrtný ţivot, pohled na důleţitost mší a modliteb. 
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 Konvertity je moţné rozdělit do tří skupin, podle míry „odcizení 

se“ od základní římskokatolické doktríny a věrouky. První skupina se 

s obsahem víry smířila částečně a jen částečně přijala pohled na 

některá základní témata. Druhá skupina tato témata víceméně 

přijala, ale přetvořila si je dle svých potřeb. Třetí skupinou jsou ti, 

kteří nejméně dva důleţité body z římskokatolické víry zcela nepřijali 

a zatím nejsou ochotni je akceptovat jako platný římskokatolický 

pohled na svět. 

 Ti, co patří do první skupiny, se od ostatních liší tím, ţe si 

uvědomují, ţe jejich odlišné postoje se neslučují s pojetím vybrané 

církve a zároveň předpokládají, ţe důleţitým faktorem ovlivňujícím 

jejich postoje je čas a ţe se postupně k římskokatolickému pojetí 

přiblíţí. 

 „No, to je trochu problém, ţe ještě nemam úplně jasno ve 

všem, ţe třeba, no to je blbý, ale prostě nějaký věci pro mě ještě 

neplatěj, mam s nima problém, třeba ta homosexualita, ale tak to je 

asi tou krátkou dobou a ještě do toho všeho musím pořádně 

proniknout, uvidíme.“ (Lucka) 

 Zároveň si tito konvertité snaţí své rozporuplné smýšlení o 

nové víře nechat pro sebe a neradi by tuto problematiku diskutovali 

s ostatními z kostela, dokonce ani se svými nejbliţšími. Souvisí to 

patrně s tím, jak moc si uvědomují, ţe jejich postoj je v rozporu 

s danou doktrínou. 

 „Ještě, ţe mě nikdo neslyší, a manţel, ten by mi dal, ale tak to 

si musím já nějak sama, přelouskat, asi ale tam, tak aţ takhle bych 

to neprobírala, tam je to fajn a můţu tam řešit všechno, ale ţe 

s něčím základním úplně nesouhlasím, to by se asi divili…“ (Lucka) 

 Respondenti z druhé skupiny jsou zajímaví tím, ţe si některé 

myšlenky upravili podle svých potřeb a svého cítění a byli schopni své 
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postoje přede mnou vysvětlovat a obhajovat, ovšem také si 

uvědomují, ţe by bylo poněkud překvapivé tyto rozpory otevřeně 

řešit ve svém kostele. Ve chvílích společných diskuzí tato pro ně 

problematická témata řešili formou otevřených otázek, aby nebylo 

zcela poznat, jaký je jejich postoj a aby si okolí myslelo, ţe tak dávají 

jen volný průchod svému zájmu o věc. 

 „Já si třeba neumím nějaký věci moc představit, jo. A třeba já 

jsem nevyrůstal jako, ţe kdyţ budu hodnej, půjdu do nebe, kdyţ ne, 

tak do pekla, a není to lehký, coţ je jasný. Tak já si říkám, ţe hodný 

lidi dostanou nějakou odměnu asi, ale zase si říkám, ţe to nemůţe 

bejt tak přísný, ty kritéria, protoţe, to by tam pak nebyl nikdo, třeba 

v tom nebi, pokud je, tak si myslim, ţe prostě pokud člověk fakt 

někoho nezabije nebo netýrá jako, tak ţe přece to je dobrý.“ (Ondra) 

 „Tak někdy se tam třeba zeptám, tak to naťuknu a čekám, co 

mi odpoví, ale moc to tam radši nevytahuju, pak všichni divně koukaj 

trochu, kdyţ tam někdo takhle něco vytáhne. Ale myslím, ţe je 

důleţitý, jak to člověk proţívá sám, ţe tam jsem dostal nějaký 

vodítko a sám si to jako upravím, ale asi, nevim, no tak radši to moc 

tam neřešim.“ (Filip) 

 Třetí skupina je poněkud radikální, protoţe se nesmířila 

s některými stěţejními tématy a dokonce se s tím otevřeně svěřila ve 

skupinové diskuzi. Tito respondenti byli v rozhovorech zároveň 

dotčení, ţe se jim nedostalo dostatečného pochopení. 

 „Tak já třeba, prostě, já zatím nevěřím v Jeţíše Krista, a to od 

začátku, prostě pro mě to je nepředstavitelný. Ale tam to třeba vůbec 

nechápou, já jsem to tam jednou řekla, kdyţ jsme se měli bavit o 

svejch proţitcích a tak a úplně se na mě vrhli, to jsem se málem 

rozbrečela, ţe byli takový tvrdý a úplně to pro ně bylo nepřijatelný. Já 



66 

 

si ale nemyslím, ţe je to tak zásadní problém, nemusím věřit úplně ve 

všechno.“ (Jana) 

 Mezi zajímavé příklady vlastního pojetí římskokatolické víry 

patří nepochybně výše zmíněné popírání existence a důleţitosti osoby 

Jeţíše Krista, jenţ je stěţejním tématem také některých důleţitých 

náboţenských svátků. Další důleţitý rozpor ve vnímání víry souvisí 

s jiţ zmíněnou kombinací katolictví s jinými náboţenskými prvky. Zde 

je zajímavé, ţe se respondenti sami vůbec nepozastavují nad tím, ţe 

v jednom tvrzení poukazují na svou víru v jediného Boha a zároveň 

na víru v nadpřirozené jevy, související s kosmickými silami, 

energiemi ţivlů, amulety, šamany, atp. 

 „V tom kostele jsem se vlastně našel. Našel jsem Boha a on tak 

našel mě. Taky jezdím na různý setkání a to by se ti líbilo, to je 

úţasný. Naposledy jsem byl na konstelacích a předtím jsem byl na 

energiích a kdyţ vidíš, co všechno zvládaj a uměj třeba ty šamani a 

tak. Všechno to zapadá dohromady. Tak pak hned víš, ţe tam 

nahoře, tady všude něco je.“ (Petr) 

 U všech respondentů se projevil poměrně velký smysl pro 

kombinaci římskokatolické víry s vlastním pojetím náboţenství a vírou 

v nejrůznější nadpřirozené jevy a osoby; stejně tak respondenti 

neohroţeně zatracují některá základní pravidla římskokatolického 

vyznání, včetně některých základních principů, na kterých je 

římskokatolická víra víceméně postavena. 

 Způsobů, jakými mladí konvertité míchají různé věrouky a 

náboţenské principy, si je vědomo i vedení kostela. K mému 

překvapení k tomuto faktu zaujímá poměrně vstřícný postoj, coţ se 

dá asi zdůvodnit zájmem o nové členy církve a snahou o jejich 

udrţení. 
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 „Není dobré je naštvat, odradit nějakým způsobem, ano je 

jasné, ţe jsou často zmatení, ale to se vše změní kontinuální prací 

s nimi. Hlavně se snaţíme, aby neodešli. Pak uţ se to všechno 

srovná, proto jim tady stále něco vysvětlujeme. Ale nechceme, aby 

někdo jiný je třeba odradil, aby je znervóznil.“ (vikář) 

 

5.14. Reakce 

 V rozhovorech se respondenti zamýšleli také nad tím, jakým 

způsobem na jejich rozhodnutí konvertovat, resp. i jen začít 

navštěvovat nějaké náboţenské společenství, reagovalo jejich okolí. 

K tomuto zamyšlení jsem je přivedla částečně sama tématem mé 

diplomové práce. Téměř všichni respondenti totiţ poprvé do hloubky 

rozebírali svůj vztah k víře a své proţívání vlastní konverze a tak se 

také zamýšleli nad teoriemi o ateistické České republice; tak sami 

sebe přivedli na vyprávění o tom, jak se k jejich přestupu postavili 

lidé v jejich blízkosti.  

 V souvislosti s reakcemi okolí je zajímavé ovšem v první řadě 

to, jakými způsoby se okolí konvertitů o jejich přestupu k náboţenství 

dozvědělo. Ne všichni respondenti se totiţ vlastní rodině a přátelům 

se svými pohnutkami svěřili v jejich zárodku. Pro některé z konvertitů 

zmíněné svěření se bylo zásadní konfrontací, na kterou se museli 

připravit.  

 Skoro všichni respondenti byli nervóznější z reakcí od svých 

rodin, neţ od přátel. Většinou to bylo proto, ţe své přátele povaţují 

za shovívavější, zejména proto, ţe k nim nezaujímají výchovnou roli. 

Dalším důvodem bylo to, ţe více rozporů nad pojetím některých 

ţivotních témat zaţili ve svých domovech. 
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 Vlastním rodinám se tedy respondenti svěřovali jen postupně – 

po krůčcích. Dle slov několika z nich, nejdříve „oťukávali terén“, aby 

se lépe připravili na okamţik úplného „odhalení“.  

 „Doma jsem to hned neřekla, ani ţe jsem začala chodit do 

kostela, hlavně táta, ten by to nepochopil, s tím diskutujeme často o 

něčem, tak jsem se toho chtěla zatím ušetřit. No a tý jedný 

kamarádce jsem to řekla, nevěděla jsem, co na to řekne, ale dopadlo 

to dobře, byla moc vstřícná. My jsme se vţdycky bavily o všem a 

všechno jsme si svěřovaly.“ (Jana) 

 Někteří z respondentů začali ve svých domovech vyuţívat 

náhodných vhodných okamţiků k zavedení diskuze na nějaké téma 

týkající se náboţenství. Ze začátku tyto diskuze vyvolali svým 

dotazem k novinovému článku nebo televizní reportáţi a zejména 

čekali na reakce. 

 „Třeba v televizi běţel nějakej pořad a zrovna to bylo o 

návštěvě papeţe a jak spousta lidí za nim jela a tak jsem třeba řekla 

něco jako, ţe to je ale zajímavý, kolik lidí takhle to zajímá a čekala 

jsem, co oni na to a většinou to bylo zamítavý, tak jsem takhle 

pomalu se k tomu dostávala.“ (Helena) 

 Z rozhovorů vyplývá, ţe někteří respondenti si byli dopředu 

vědomi toho, ţe jejich rodina k jejich novému ţivotnímu postoji 

zaujme spíše negativní stanovisko. Právě tito respondenti 

s oznámením vlastní rodině vyčkávali nejdéle a informace rodině 

sdělovali pouze postupně. Jedna z respondentek se svým rodičům 

dokonce svěřila aţ v okamţiku, kdy bylo moţné vyuţít mírný vliv 

alkoholu a kdy v jejich rodině byla na návštěvě její kamarádka, která 

jiţ byla s jejím příběhem obeznámena. 

 „Já jsem vlastně furt nevěděla, jak na to a pak jednou to byla 

výborná příleţitost, ţe jsme u nás byli s tou mojí kamarádkou a seděli 
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jsme a popíjeli a tak najednou jsem to vyklopila, protoţe já jsem byla 

trochu opilá a táta taky, tak jsme byli takový uvolněný, vlastně to 

tomu pomohlo.“ (Jana) 

 V rodinném prostředí všichni respondenti ovšem rozlišovali mezi 

jednotlivými generacemi, které by se dle rozhovorů mohly rozdělit na 

sourozence, rodiče a prarodiče, jakoţto hlavní aktéry na straně 

rodinných příslušníků. 

 Jistě nepřekvapí, ţe mezi nejsmířlivější příbuzné patří prarodiče, 

uţ z toho důvodu, ţe byli mnohokrát respondenty zmíněni jako 

poslední spojovací články mezi rodinou a vírou. Zajímavý je ale fakt, 

ţe ani prarodiče nebyli s jednáním svých vnoučat zcela spokojeni. I ti 

prarodiče, kteří mají k náboţenství pozitivní vztah, projevili nejistotu 

buď nad tím, z jakého důvodu se jejich pravnoučata ke konverzi 

rozhodla, nebo podle čeho si vybrali konkrétní společenství, resp. 

kostel. 

 „Musel jsem to babičce vysvětlovat, proč a jak, měla vlastně 

docela dost otázek a trochu kroutila hlavou, protoţe jí to přišlo nějaký 

náhlý a bez rozmyslu, ale nakonec jsme se domluvili (smích).“ 

(Ondra) 

 Jedna z babiček se dokonce vydala na cestu do Prahy, aby se 

s vybraným kostelem lépe seznámila a lépe porozuměla jednání své 

vnučky. Tato babička nakonec své vnučce schválila návrat k víře, 

ovšem s výběrem kostela příliš spokojená nebyla, jelikoţ jí připadal 

příliš moderní a pojetí bohosluţby také. 

 „Babička se se mnou jednou jela podívat, aby to viděla jako, jak 

to tu vypadá a jakej je kněz a jaký jsou mše a tak, ale byla z toho 

celá nesvá, ţe prej to je moc moderní a ţe tomu ona uţ moc 

nerozumí a ţe je to moc odlehčený, ţe takhle to bejt nemá, to ţe si 
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tam z toho skoro děláme legraci. Ale jako říkala, ať si z toho vemu to 

nejlepší a to ţe snad bude dobře.“ (Helena) 

 Obávanějšími příbuznými byli sourozenci a rodiče. Ve všech 

případech jejich reakce na konverzi také nebyla jednoznačně 

pozitivní, spíše naopak. Rodiče i sourozenci projevili obavy, ţe jsou 

respondenti buď pod silným vlivem svých partnerů, anebo ţe se 

přestupem k náboţenstvím a návštěvami církve snaţí vyřešit nějakou 

svou osobní krizi. Na straně těchto příbuzných byla projevena 

poměrně velká nedůvěra k jakýmkoliv náboţenským institucím a 

z jejich pohledu náhlým ţivotním rozhodnutím souvisejících s takovou 

změnou v dosavadním ţivotním stylu.  

 „No, rodiče to asi vůbec nepochopili, nejdřív se mě snaţili 

přesvědčit, ať si to ještě rozmyslím, ţe nic takovýho nepotřebuju a 

nějak se o mě jako báli, ţe ze mě bude nějakej úplnej blázen třeba, 

nebo ţe se jako úplně změním, ale pak mě nechali bejt, protoţe to 

nikam nevedlo, tak bylo zbytečný se hádat.“ (Hanka) 

 „No, sestra mi třeba tvrdí, ţe to dělám kvůli někomu, ţe by mě 

to jinak nenapadlo, ale tak já nevím, myslím, doufám, ţe to není 

pravda. Ale vţdycky vyvolává nějaký diskuze, třeba o papeţovi, nebo 

i jiný a často to končí hádkou, no.“ (Jana) 

 Snadněji se konvertité svěřovali svým přátelům, i kdyţ i 

v tomto případě to pro ně nebylo úplně lehké a jednoznačně pozitivní. 

Na základě nervozity z přátel se dají konvertité rozdělit do tří skupin 

– na ty, co tušili, ţe ani přátelé nebudou zcela nadšení, na skupinku, 

která věděla, ţe přátelé si případné komentáře nechají pro sebe a 

nakonec na ty, kteří se obecně na své přátele spoléhají proto, ţe od 

nich téměř vţdy mohou čekat podporu. 

 I někteří přátelé se konvertitů vyptávali na jejich motivace a 

v některých případech se nad nimi pozastavovali. Někteří konvertité 
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tak i s několika přáteli postupně omezili kontakt a nyní se setkávají 

mnohem méně. 

 „Tak ne všichni, ale jsou takoví, nebo byli, ţe se hodně ptali a 

trochu se divili a některý se divili třeba dost a nějak se s tim 

nesrovnali, třeba tvrdili, ţe to nejsem já, ale to není pravda.“ (Hanka) 

 Jiní konvertité se u svých přátel setkali s tichým přijetím, které 

si vysvětlili víceméně pozitivně, ale hlouběji své rozhodnutí a své 

návštěvy kostela s přáteli raději neprobírají. Tito konvertité si 

uvědomují moţnost odmítnutí svého postoje kamarády a pro 

zachování dobrého přátelství ponechali svou konverzi jen na úrovni 

oznámení. 

 „Tak řekl jsem jim to, kdyţ jsme někde společně byli, tak kdyţ 

se ptali, co je novýho, tak říkali aha, to je zajímavý a tak, ale nějak 

víc jsme se nakonec nebavili, asi je to tak lepší, ţe si moţná kaţdej 

trochu myslíme svoje, ale vlastně se bavíme pořád stejně dobře dál, 

protoţe já je s tim vlastně nijak neotravuju.“ (Filip) 

 Poslední skupinka konvertitů se svým přátelům svěřila snadno, 

protoţe nepředpokládala, ţe by mohlo dojít k jakémukoliv rozporu. I 

v tomto případě ale nedošlo na straně přátel k velkému nadšení, ale 

tito kamarádi a známí popřáli respondentům mnoho štěstí na jejich 

nastoupené cestě. 

 „A mám docela dobrý kamarády, ţe se navzájem tak 

podporujeme různě, spíš a tak i oni mně řekli, ţe mi drţej palce a ať 

na sebe dám pozor, a spíš to bylo v legraci, ať neztratim rozum a tak, 

ale tak byli překvapený, no, nemaj to jako já, s vírou.“ (Petra) 

 Reakce nejbliţšího okolí respondentů tak poměrně korespondují 

s většinovým názorem, ţe obyvatelé České republiky jsou ve velké 
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míře ateisté, popřípadě k institucionalizovanému náboţenství 

nedůvěřiví.  

 Poslední lokalitou, o které respondenti v souvislosti s reakcemi 

hovořili, bylo zaměstnání, popřípadě škola. Své pracovní kolegy a 

nadřízené z jakékoliv účasti na jejich náboţenském přerodu ovšem 

vyloučili. Důvodů, proč se v zaměstnání se svou konverzí nesvěřili, 

nevyjmenovali mnoho. Mezi hlavní patřil předpoklad, ţe lidé 

v Čechách nejsou náboţenství naklonění a ţe by tato informace 

mohla změnit jejich postavení a zároveň by mohla mít negativní vliv 

na jejich kariéru. 

 „V práci to nikdo neví a ani jim do toho nic není. Nevím, co by 

na to říkali a nechci, aby to nějak negativně ovlivnilo moje 

zaměstnání.“ (Helena) 

 Druhým důleţitým důvodem pro ně byla míra přátelských 

vztahů a to, nakolik si chtějí své kolegy drţet od těla. Jak z podstaty 

konverze vyplývá, jedná se o intimní proces a respondenti si vesměs 

chtějí své soukromí uchránit pro své nejbliţší okolí. 

 „Mám dobrý vztahy na pracovišti, ale nechci, aby to překročilo 

nějakou hranici, pak se do toho člověk začne zaplejtat, práce a 

vztahy a tak ani tohle s nimi řešit nechci a naštěstí není tolik 

příleţitostí, jak by se o tom mohli dozvědět.“ (Hanka) 

 

5.15.  Proměny 

 Z některých kapitol mé práce jasně vyplývá, ţe přestup 

k římskokatolické víře byl pro téměř všechny respondenty 

dlouhodobým procesem, plným nových poznatků a také proměn, jak 

vnějších tak vnitřních, souvisejících s různými činnostmi a proţitky. I 

přes to, ţe vyprávění byla plná zmínek i delších monologů, které na 



73 

 

různé změny a proměny poukazovaly, všichni respondenti se 

domnívají, ţe se vlastně vůbec nezměnili. 

 „Nemyslím, ţe bych se nějak změnil, myslím, ţe ne, to si moţná 

vţdycky lidi myslej, ţe to musí bejt nějaká změna, ale to je vlastně 

přirozenej vývoj a nemění tě to, jseš to pořád ty a chováš se jako ty.“ 

(Ondra) 

 O tom, ţe se ţádným způsobem nezměnili, jsou přesvědčeni jak 

na úrovni vnější, tak vnitřní. Všichni respondenti mají dojem, ţe 

zůstali úplně stejnými, i přes to, ţe v některých fázích rozhovorů sami 

vyprávěli, ţe se začali jinak oblékat nebo ţe se začali chovat jinak ke 

svému okolí.  

 V průběhu nahrávání samotných rozhovorů jsem si nejprve 

myslela, ţe se jedná o logické posouzení dlouhodobého procesu, kdy 

člověk není schopen postřehnout nepatrné změny, které se 

odehrávají kaţdý den a postupně vedou k proměně zřetelnější či 

hlubší. V průběhu analýzy jsem si ale nemohla nevšimnout, jak 

mnoho různých dílčích proměn respondenti sami uvádějí. 

 Z rozhovorů tak vyplynulo, ţe respondenti si jsou plně vědomi 

mnoha nových podnětů, na které často reagují svou vlastní 

proměnou, ale v obecnějším pohledu jakoukoliv větší proměnu 

nechtějí uznat, pravděpodobně proto, aby uhájili vlastní silnou 

osobnost. 

 „Ne, to ne, to jsem se nezměnila, to jsem vţdycky byla já. 

Některý kamarádi s tim třeba přišli, ţe jsem se změnila, ale tak jsem 

jim řekla, ţe se třeba změnili voni nebo ţe mě neznali. To si na mě 

nepřídou, ţe by to shrnuli jako nějakou mojí změnu nebo slabost.“ 

(Hanka) 
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 Při vyprávění o moţných vlastních proměnách byla také 

překvapivá vehemence, s jakou se mne náhle konvertité snaţili 

přesvědčit, ţe s náboţenskou konverzí vlastně ţádná změna 

nesouvisí. Tento mírný tlak, který se v rozhovorech projevil, by mohl 

být lépe vysvětlen také za pomoci vyprávění tří respondentek, které 

se v průběhu konverze rozhodly s procesem přestupu skončit a o 

kterých se rozepisuji v kapitole Odpadlíci. 

 Ti konvertité, kteří otevřeně hovořili o tom, ţe v jejich ţivotech 

a tudíţ i v nich osobně došlo k různým změnám, tyto změny 

přisuzovali zejména vnějším okolnostem. 

 „Tak jako určitě jsem nějaký změny zaznamenal, tak třeba 

vstávám v neděli dřív, ţejo, abych stihnul mši a všechno dobře, nebo 

třeba hlavně v kostele nemluvim sprostě, ale to není nějaká moje 

změna, to jsem se nezměnil já jako, ale vlastně to okolí okolo mě.“ 

(Filip) 

  

5.16. Odpadlíci 

Také na základě výše uvedené kapitoly chci pro zajímavost chci 

ve své práci zmínit také tři z respondentů, kteří v průběhu svého 

katechumenátu dospěli k rozhodnutí, ţe nastoupená cesta jim není 

vlastní. Jejich proţitky uvádím z toho důvodu, ţe jsou důleţitým 

kontrastem k proţitkům nadšených konvertitů, kteří se, moţná zatím, 

na své cestě nesetkali s váţnějším vlastním vnitřním rozporem. 

 Jedná se o tři respondentky, které mne samy kontaktovaly, aby 

mi oznámily, ţe se jiţ mého výzkumu netýkají, protoţe se rozhodly 

z římskokatolické církve odejít. Všechny tři měly těsně před svým 

křtem a já jsem je ze zájmu poţádala, jestli by mi o svém rozhodnutí 

také nemohly vyprávět. 
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 Všechny tři respondentky se nezávisle na sobě shodly na 

základním důvodu ukončení konverze a to zjištění, ţe se ubíraly 

mylnou cestou. Dvě respondentky se k víře a vybranému kostelu 

dostaly přes své partnery. Obě byly zpočátku nejisté, ale jejich 

partneři jim s konverzí aktivně pomáhali. Nejistota se postupně 

měnila v jakési okouzlení a pocit vlastního probuzení a uvědomění. 

 „Nejdřív jsem se teda šla kouknout, jak to tam vypadá, jaký to 

je a připadala jsem si trochu nepatřičně, jako ţe tam nepatřím, ţe 

tam nemám co dělat, ale jeho všichni znali a i na mě byli hrozně milí, 

tak jsem pak zjistila, ţe je to hrozně fajn a začalo mě to i bavit, bylo 

to strašně zajímavý.“ (Mirka) 

 Tyto respondentky byly také ovlivněny vřelým přijetím, kterého 

se jim v kostele dostalo a zapojením se do nové společnosti. 

Postupem času si částečně začaly připadat výjimečné oproti jiným 

lidem a věřily tomu, ţe je to tím, ţe se přiblíţily Bohu. 

 „A pak to bylo hrozně fajn, ten pocit, ţe najednou někam patříš, 

já kdyţ jsem přijela z Moravy, nikoho jsem tady moc neznala a 

nevěděla jsem co a jak, a pak najednou jsem měla celou partu a 

s nima jsem byla úplně jiná a důleţitá, jsem šla po ulici a tohle jsem 

třeba i cítila, ţe jsem třeba i někdy trochu výjimečná. Oproti těm 

třeba, co podle mě jako nevěřili.“ (Julie) 

 V původních rozhovorech si takové pohledy na věc 

nepřipouštěly. Faktor vlivu partnerů nebo toho, ţe se nacházely 

v citlivé ţivotní situaci, je tehdy ani nenapadl. Stály si za tím, ţe se 

jedná o jejich samostatné rozhodnutí, kterým logicky vyústilo jejich 

hledání smyslu ţivota.  

 „Já jsem hodně přemýšlela o našich rodinných kořenech a říkala 

jsem si, ţe na ně nesmíme zapomenout a proto jsem se vydala po 
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stopách babičky, ţe jsem hledala nějakou kontinuitu, nějaké hlubší 

ţivotní porozumění, takovej jakoby smysl všeho.“ (Marie) 

 V „novém prozření“ ale jiţ celý proces nahlíţely jinak. Staly se 

poměrně kritickými k sobě i svému okolí a v novém vyprávění byly 

schopné reflektovat i vlastní negativní postřehy. 

 „No, můţu ti říct, zpětně, ţe jsem byla, no asi se dá říct, ţe to 

bylo hodně proto, ţe jsem přemýšlivá a to jsem byla vţdycky, a 

neměla jsem kamarády tehdy moc, jsem byla hodně sama a tak to 

přišlo všechno jako vhod, ţe jsem se najednou ocitla někde mezi 

lidma, kde jsme diskutovali, na hlubší úrovni a i jsme měli hluboký 

vztahy mezi sebou a mně, upřímně, no asi jsem si taky připadala 

trochu zajímavá a něco víc, jako, mě to takhle chytlo.“ (Marie) 

 U všech respondentek došlo k obratu téměř před dokončením 

procesu konverze, tzn. před samotným křtem. Byl to moţná právě 

tento plánovaný a očekávaný zásadní ţivotní okamţik, který je přiměl 

k novému pohledu. Před křtem si uvědomily, ţe to celé pro ně byla 

zajímavá zkušenost, částečně jakási zkouška, ale ţe po celou dobu do 

jisté míry potlačovaly své já a svou pravou podstatu. 

 „Kdyţ se začal blíţit křest, začala jsem nervóznět trochu, a 

nevěděla jsem co s tím, protoţe to zašlo docela daleko, ale uvědomila 

jsem si, ţe hodně to celý bylo o nějakým nedostatku, obavách, 

moţná strachu, a pro přítele, pro kterýho je to důleţitý, ale ţe já 

vlastně nejsem taková a nemám to takhle jasně daný, vyřešený, ţe 

nejsem ţádnej katolík, vlastně, najednou mě začalo napadat spousta 

věcí, co mi na tom nesedělo, nešlo s tim pak nic dělat.“ (Mirka) 

 I přes náhlé odvrácení se od římskokatolické víry, respondentky 

na kostel nezanevřely – nedošlo u nich k prozření na základě odhalení 

nějaké špinavosti, ale k jejich vlastnímu vnitřnímu uvědomění si, ţe si 

spletly víru a konverzi s řešením ţivotní situace. 
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 „Já jsem si pak uvědomila, ţe jsem se strašně snaţila to 

všechno v sobě najít a probudit, aţ jsem si to sama před sebou někdy 

nalhávala, abych třeba přítelovi udělala radost jakoby, moţná ne 

radost, ale abych s nim splynula jako.“ (Julie) 

 „A nemám nic proti katolíkům třeba, ale došlo mi, ţe jak jsem 

tam nepatřila úplně na začátku, tak tam nepatřím pořádně ani teď. 

Ţe by to byl trochu podvod jako, asi.“ (Mirka) 

 Oproti ostatním konvertitům tyto respondentky přemýšlely i o 

náhodnosti výběru víry a kostela a i to je přimělo od konverze 

upustit. Stejně tak se zamýšlely i nad vlastními rozporuplnými pocity 

z toho, ţe stejně jako ostatní konvertité nebyly smířeny se všemi 

pravidly a zásadami římskokatolické víry. 

 „A hodně jsem pak přemýšlela o víře obecně, protoţe já v něco 

věřím, nejsem úplnej bezvěrec, ale došlo mi, ţe to není jen tak, 

přihlásit se k nějakýmu konkrétnímu náboţenství a ještě vlastně 

takhle jako bez vlastního rozmyslu, ţe jsem náhodou potkala přítele a 

ten mě tam zavedl, ţe to je jeho vybraná víra, ale ne moje a ţe kdyţ 

se nemůţu smířit se vším, jak to mají, ţe to znamená, ţe asi tam 

nepatřím pořádně.“ (Mirka) 

 Mezi dalšími podněty, které je od konverze odvrátily, patří 

uvědomění si vlastní osobní proměny a neschopnosti v této proměně 

nadále pokračovat. Právě mnoho různých nepatrných postupných 

krůčků, o kterých se všichni respondenti zmiňovali a které dohromady 

dávaly poměrně rozsáhlou celkovou ţivotní změnu, nebyly tyto 

respondentky od jistého okamţiku jiţ schopné absolvovat. 

 „Pak jsem taky najednou si začala víc uvědomovat a byly to pro 

mě dost nervy, ţe jak to nejsem vlastně já, není to má pravá 

podstata jakoby, ţe vlastně všechny ty moţný věci, co jsem začala 

nově dělat a trochu jsem se začala jinak chovat, jakoţe jsem se 
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snaţila bejt taková klidná a vstřícná pořád třeba, ţe jsem si upravila 

trochu denní reţim a všechno, ţe mě to vlastně hrozně unavuje, ţe to 

nemůţu takhle vést celej ţivot, protoţe ta změna pro mě není 

přirozená, já ji někde lovím v hloubce jako a snaţím se sama sebe o 

tom přesvědčit, ţe to je to ono. No a pak uţ to nešlo, ţejo.“ (Marie) 

 Dá se říci, ţe tyto tři respondentky měly na rozdíl od ostatních 

schopnost odstupu a pohledu na průběh vlastní konverze s vysokou 

mírou sebereflexe i sebekritiky. Tato schopnost jim byla umoţněna 

pravděpodobně proto, ţe kdyţ pominula „citlivá doba“, ve které 

hledaly samy sebe, dostaly se k církvi a rozhodovaly se o vlastním 

zapojení, odpoutaly se od dosavadních vlivů a zrekapitulovaly si 

vlastní počínání a rozhodnutí způsobem, na jaký byly před tím zvyklé. 

 „Tak je to trochu jako probuzení ze sna, moţná by se to tak 

dalo říct. Najednou se zase najdeš jakoby a zjistíš, ţe to jseš pořád ty 

a ţe ti je tak dobře, a jseš ráda, ţe jseš tady zase stará ty (smích).“ 

(Julie) 

 

Závěr 

 Jiţ z podstaty mého výzkumu vyplývá, ţe dosaţené výsledky a 

uváděné závěry nejsou zobecnitelné na celou českou populaci. Mou 

snahou je odhalit hlubší skutečnosti související s motivacemi 

respondentů, které je dovedly k rozhodnutí konvertovat, s jejich 

procházením tímto procesem a reakcemi na něj, tak jak to oni sami 

proţívají a pociťují, resp. vyprávějí. Na základě velké otevřenosti 

respondentů, která se v rozhovorech projevila, si dovoluji tvrdit, ţe se 

respondenti pokusili vyprávět své příběhy co nejpravdivěji, bez snahy 

vytvořit jiný obraz vlastní osoby, tak jak by si jej vidět a proţívat 

přáli.  
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Z času stráveného s mladými českými konvertity a provedených 

rozhovorů vyplývá, ţe na začátku uváděné obavy, které měl vikář 

z vybraného kostela, o budoucnost konvertitů a jeho snaha o 

eliminaci vlivů, které by je mohly jakýmkoliv způsobem přivést na 

myšlenku, zda je jejich vybraná cesta správná, byly zcela oprávněné. 

Na konci svého výzkumu, i po zkušenostech s „odpadlíky“, mohu také 

zkonstatovat, ţe lidé, kteří se čerstvě nacházejí v procesu 

náboţenské konverze, jsou velice křehcí, v některých případech 

ovlivnitelní a otevření k mnoha podnětům. Pro klid vikáře je ovšem 

nutné podotknout, ţe je velmi pravděpodobné, ţe mladí konvertité se 

z cesty přibliţování se církvi odchýlí zejména kvůli sobě samým a ne 

proto, ţe by je někdo třetí mohl přesvědčit o tom, ţe zvolená cesta je 

pro ně špatná. 

Výběr konkrétní víry a náboţenství a v té souvislosti i 

konkrétního náboţenského spolku, ve kterém se respondenti rozhodli 

ke konverzi, je ve velké míře čistě náhodný. Důleţitou roli v tomto 

výběru hraje specifická ţivotní situace kaţdého respondenta. Mezi 

hlavní činitele, kterými jsou respondenti ovlivňováni, patří jejich 

fyzický či psychický stav, ve kterém se nacházejí a lidé, kteří se jim 

nacházejí nablízku; ve většině případů se jedná zejména o ţivotní 

partnery.  

Dá se říci, ţe všichni respondenti před svým příchodem do 

církve měli jen hrubé informace a znalosti, které s vybranou církví 

souvisí. Tato skutečnost vypovídá o dalším dokladu náhodnosti 

výběru kostela. Kostel tak nebyl vybrán pro své důleţité 

charakteristiky a římskokatolická církev do doby příchodu do kostela 

nehrála v ţivotech důleţitější roli neţ jakékoliv jiné náboţenství.  

Tento fakt se projevil také v samotné reakci respondentů na 

základní pravidla a zásady římskokatolického náboţenství. 

Respondenti byli často překvapeni některými novými informacemi a 
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pravidly a často se s těmito pravidly neztotoţnili. V některých 

případech jiţ měli respondenti utvořeny jiné vzorce, podle kterých ţili 

či jednali v oblastech duchovního ţivota a které i při přestupu 

k římskokatolické víře odmítli opustit. Jiní byli v rámci konverze 

otevření i jiným duchovním vlivům a tak různé principy smíchali 

dohromady, podle toho, jak s nimi byli spokojení a jak se jim které 

hodily. Svými přístupy tak tito konvertité značně modifikují zásady 

římskokatolické víry, a pokud se tomu tak v případech konverze děje 

ve větším měřítku, je zajímavé, ţe římskokatolická církev zůstává 

poměrně „kamennou“ a strnulou, neschopna upravit některé své 

postoje. 

Konverze je pravděpodobně pro respondenty řešením hledání 

odpovědí na nevyjasněné ţivotní situace, zaplněním jakési 

myšlenkové či filozofické mezery v jejich ţivotech, či reakcí na vliv 

ţivotního partnera. Kaţdý konvertita je jinou měrou otevřený vybrané 

víře a jejím moţnostem a zásadní roli zde také hrají schopnosti 

auto/sugesce, imaginace a důvěry ke svému okolí. V souhlasu 

s vedením kostela je moţné tvrdit, ţe konvertité jsou opravdu velice 

citliví a toto citové otevření značně ovlivňuje samotný průběh jejich 

konverze. 

Dle vyprávění respondentů je konverze poměrně rozsáhlým 

zásahem do dosavadního stylu ţivota. Nejedná se pouze o vnitřní 

procesy, kterými konvertita prochází a kvůli kterým buď získává nový 

pohled na svět, nebo začíná staré věci vidět v novém světle, ale také 

o zásahy do vnějšího světa konvertity, např. o změnu denního reţimu 

či stylu oblékání. Je zajímavé, ţe přes všechny moţné změny, které 

cesta k víře respondentům vnesla do ţivota, mají respondenti za to, 

ţe se v jejich ţivotech nic nezměnilo. Je pravděpodobné, ţe přijetí 

moţnosti, ţe se nějakým způsobem transformují oni nebo některé 
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součásti jejich ţivotů, by jim narušovalo jejich pocit z přirozenosti a 

plynulosti zvoleného procesu.  

Proces konverze opravdu není krátkodobý, jak bylo uvedeno jiţ 

v úvodu práce. Jedná se o dlouhodobé hledání, které není završeno 

ani samotným křtem. Všichni konvertité jsou stále očividně na cestě 

hledání svého místa ve zvolené církvi, ať jiţ křest úspěšně absolvovali 

či na něj stále čekají. Na příkladu odpadlíků je také moţné vidět, ţe 

tento proces můţe být kdykoliv přerušen. 

Provedený výzkum, jeho výsledky a studium souvisejících 

pramenů naznačují, ţe dnešní moderní doba je otevřená 

náboţenským projevům a proţitkům. Bylo by zajímavé zpracovat 

téma kombinace různých duchovních nauk a praktik, které by mohlo 

poukázat na velkou otevřenost společnosti náboţenství a duchovnu, 

ovšem novými způsoby. 
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Resumé 

 Diplomová práce je zpracováním kvalitativního výzkumu na 

téma náboţenské konverze a jejího vlivu na ţivot. Výzkum je zaloţen 

zejména na hloubkových rozhovorech s mladými českými konvertity. 

Výsledky výzkumu odkrývají hlubší skutečnosti související 

s náboţenskou konverzí. Hlavními odhalenými principy jsou 

náhodnost výběru církve, modifikace náplně a zásad vybraného 

náboţenství dle vlastních potřeb konvertitů, kombinace různorodých 

duchovních a náboţenských prvků konvertity a popírání jakékoliv 

osobní transformace, kterou by konverze do ţivota konvertitů mohla 

vnést. Přes zásadní roli konverze v ţivotech konvertitů je zajímavostí 

rovněţ poměrně nízká znalost vybraného náboţenství a částečná 

liknavost v jeho studiu. Příběhy zúčastněných konvertitů také 

potvrdily, ţe konverze je dlouhodobým procesem, který můţe být 

kdykoliv přerušen.  

 

Summary 

The thesis compiles and comments upon the results of a qualitative 

research focused on the process of religious conversion and its effect 

in everyday life. The research is mainly based on a series of in-depth 

interviews conducted with young Czech converts. The results of the 

survey reveal deeper realities related to the phenomenon of religious 

conversion. Main principles revealed in the research include 

randomness in selecting a particular religious group, modification of 

the character and rules of the selected religion according to the 

converts‘ personal needs, and strict denial of any personal 

transformation which may have been a partial result of the act of 

conversion. Despite of the key role conversion plays in the lives of the 

converts, it is interesting to note that their knowledge of the chosen 
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religion is rather shallow and they show only partial effort in studying 

the given religion. The stories of the participating converts also 

confirmed that conversion is a long-term process that may be 

interrupted at any given moment. 
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Téma 

V běţném ţivotě se kaţdý z nás setkal s nějakým druhem projevu 

víry a náboţenství ať mezi svými, v širším okolí nebo pouze 

zprostředkovaně, např. z médií. Náboţenství a jeho projevy jsou důleţitou 

součástí ţivota kaţdého z nás, i kdyţ se k ţádné víře nehlásíme.  

 Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat procesem obratu 

k náboţenství, tj. náboţenskou konverzí a to na základě studia příběhů 

dospělých lidí, kteří v průběhu svého ţivota dospěli k rozhodnutí přistoupit 

oficiálně k určitému náboţenství.  

 Hlavní okruhy témat diplomové práce by se týkaly vztahu k víře a 

jeho vývoje související se změnami, které tento vývoj vnesl do ţivota 

respondentů a to zejména na základě jejich kaţdodenní zkušenosti. Zároveň 

bych se chtěla pokusit práci doplnit o postřehy lidí, kteří patří do nejbliţšího 

okolí respondentů.  

http://iss.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=87&lng=cs_CZ
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 Základní témata, související s předpokládanou strukturou diplomové 

práce, jsou následující: 

1) Institucionalizovaná podoba konverze (tzn. pravidla průběhu, jak jsou 

dána ze strany církve). 

2) Procesy učení se a přejímání tradic, náboţenské praxe, zvyků a 

úkonů, pravidel. 

3) Způsob předávání a učení se (v souvislosti s tím také vztah „učitele“ 

a jeho „učňů“). 

4) Procesy změn a popis konkrétních změn v ţivotě jedince související 

s konverzí. 

5) Kontext související s jedincovým okolím a jeho rodinné zázemí 

(případný vzájemný vliv). 

  

 

 

Metodologie 

 Cílovou skupinou by měli být budoucí čeští konvertité, kteří se 

v průběhu roku 2007 odhodlali nejen vnitřně, ale také oficiálně, 

přistoupit ke konkrétnímu náboţenství ( resp. stát se členy konkrétní 

náboţenské skupiny).  

 Práce by byla zaloţena částečně na hloubkových rozhovorech, 

vedených se zmíněnými konvertity a částečně na zúčastněném pozorování, 

např. z hodin výkladu nauky, společných seminářů a jiných společných 

aktivit, kterými budoucí konvertité musí projít.  

 Zmíněné kvalitativní způsoby sběru dat jsou podle mého názoru 

vhodnými metodami pro to, aby se mi podařilo odhalit hlubší kontexty 

související se vztahem náboţenské konverze a ţivota jednotlivce.   
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