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Anotace 

Diplomová práce Církev a její laický aspekt. Ekleziologická východiska laikátu na 

počátku 21. století pojednává o laikátu v církvi. Nejdříve vymezuje jeho místo ve 

struktuře církve. Následně na základě teologické reflexe laickosti církve objasňuje 

poslání laiků jako představitelů zvláštního životního stavu. Nakonec na několika 

příkladech, které jsou spojeny s laikátem, analyzuje současnou situaci církve. 

Cílem práce je upozornit na celkové zaměření církve ve světě se specifickým 

důrazem na laikát. Práce též poukazuje na význam inkluzivního přístupu církve ke 

světu. 
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Abstract 

The thesis The Church and its lay aspect. Ecclesiolgical fondations of laity in the 

beginning of 21st century describes the situation of the lay aspect in the Church. Firstly, 

it defines its position within the structure of the Church. Then, on the basis of the 

theological reflection of the Church and its lay focus, it explains the mission of lay 

people as representatives of specifal state of life. Lastly, it analyzes the situation of 

contemporary Church, based on some examples connected to laity. 

The aim of the thesis is to highlight the Church approach to the world with specific 

emphasis on laity. It also points out the importance of the inclusive approach of the 

Church in the World. 
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Úvod 

 

Od počátku stvoření, od počátku dějin spásy, od počátku života člověk byl obrazem 

Božím. Jednou z důležitých součástí tohoto obrazu je aspekt společenství. Ve 

společenství se člověk rodil, ve společenství žil a umíral. Společně s ostatními lidmi 

také odpovídal na Boží oslovení, spolu s nimi se radoval z Boží přítomnosti, ale také 

spolu s nimi překračoval Boží zákony a ustanovení a vzdaloval se od nich.  

Bůh však nenechal člověka padnout. Svou moudrostí ho vedl v čase a lidskému 

národu poslal svého jednorozeného – Ježíše Krista. Ten povolal několik obyčejných lidí 

za své učedníky, nadále jim svěřil hlásání radostné zprávy a následně svou obětí 

ustanovil společenství Eucharistie a církve. Ta se rozšířila po celém světě 

prostřednictvím jeho apoštolů, jejich nástupců a všech, kdo odpověděli na volání jeho 

hlasu.  

Zkoumání této odpovědi specificky ve vztahu ke stvořenému světu je hlavním 

tématem mé práce. Protože touto odpovědností jsou zásadním způsobem pověřeni právě 

členové církve, kteří žijí své povolání se zaměřením na přiblížení časných věcí světa 

větší slávě Boží, totiž laici, věnuji jim a jejich postavení speciální pozornost. Mým 

cílem je představit vývoj jejich působení v církvi v kontextu dějin církve, následně 

navrhnout teologická východiska laikátu z hlediska zaměření celku církve a jejího 

působení v časném světě, což označuji slovem „laickost církve“ a v jejím rámci vymezit 

aspekt laiků, který označuji jako „laikalitu“ církve. V poslední kapitole se potom chci 

zabývat některými, dle mého názoru aktuálními, otázkami bytostně souvisejícími právě 

s církevním působením ve světě.  

První kapitola představuje určitý historický úvod do problematiky. Při jejím psaní 

jsem se inspiroval především skvělým dílem na téma teologie laikátu od francouzského 

teologa Y. Congara. Z důvodu zájmu a dostupnosti díla jsem zvolil anglický překlad 

originálu. V celé práci mnohokrát odkazuji na anglicky psané zdroje – impulsem pro 

jejich používání mi byla dobrá zkušenost s textem z anglosaského kulturního rámce, s 

nímž jsem se mohl hlouběji seznámit v rámci svého studijního pobytu na Katolické 

univerzitě v Lovani. 

Ve třetí kapitole se snažím nastínit určitá klíčová témata a výzvy současného světa 

počátku 21. století. Při jejím psaní jsem vycházel zejména z exhortace papeže Františka 
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Evangelii Gaudium. Jelikož žijeme v době, kde významnou úlohu hraje internet, 

zaměřil jsem se též na používání zdrojů z tohoto specifického prostředí.  

Celá otázka v sobě ukrývá řadu napětí a nosných témat. Tato témata, nebo též jádra, 

tvoří zároveň základy jednotlivých kapitol. V první se tak zabývám otázkou struktury 

církve a postavením laiků v této struktuře. Následně k tomu přidávám směr v čase, tedy 

otázku putování církve. Třetí kapitolu potom propojuje koncept inkluzivního přístupu a 

jeho recepce ze strany církve. 
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1. Strukturálně-historická analýza laikátu 

Laik je slovo, které v češtině zastává celou řadu významů, ovšem většinou se 

používá ve spojení s vyjádřením určité neodbornosti nebo ryze amatérského zájmu. 

Tento pojem ovšem v rámci církve zastává mnohem hlubší významovou rovinu – nejen, 

že se tím míní označení pro mohutnou součást církve, ale slova od něj odvozená 

znamenají důležitou náplň církevního působení. V úvodní kapitole se proto budeme 

zabývat vymezením tohoto pojmu a spolu s tím též vyjádřením významového 

strukturálního napětí, které je s laikátem jako takovým spojeno. Následně se podíváme 

na historické okolnosti vztahu církve a společnosti se zaměřením právě na úlohu laikátu 

v něm.  

1.1. Laikát – vymezení pojmu a s tím související pochopení 

Laik – toto pojmenování pochází z řeckého výrazu laos, který se v Písmu používá ve 

významu „lid boží“.1 Je to lid vyvolený Bohem, a toto vyvolení určitým způsobem 

kontrastuje s biblickým ethnos – okolní lidé, ti, kterým je třeba evangelium teprve 

zvěstovat. V tomto smyslu je potom celá církev církví složenou z jednotlivých laïkos.2 

Tito laïkos jsou potom, nehledě na jejich pozici v rámci společenství církve, zaměřeni 

k okolnímu světu, v tom světě žijí, ale zároveň jsou i součástí církve, tedy Těla 

Kristova, jak nás o tom zpravuje apoštol Pavel v listě Korintským křesťanům,3 a jako 

takoví též s okolním světem nakládají. Z tohoto základu tedy budeme vycházet, máme-

li se zabývat teologií laikátu. 

Ovšem již od prvních staletí4 se vymezení laiků používá též v negativním, nikoli 

však záporném, smyslu slova, tedy jako označení veškerých nekleriků, a toto napětí 

nadále církev, s větší či menší intenzitou, doprovází. Poměrně záhy přichází do 

křesťanského života mnišství, které s sebou přináší ideál radikálního následování Krista 

skrze ctnosti čistoty, poslušnosti a chudoby, a spolu s životem v ústraní, soustředěným 

na modlitbu a kontemplaci přináší zcela nový životní stav. Tento stav je postupně přijat 

                                                 

1 CONGAR, Yves. Lay people in the church: a study for a theology of the laity. Westminster, Md.: 

Newman Press, 1957, s. 1; Lk 2, 32; Řím 9, 23-26. 
2 Tamtéž. 
3 1Kor 12 – teologický pojem Těla Kristova se prolíná celým listem, ovšem v této kapitole mu apoštol 
věnuje speciální pozornost. 
4 CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 2. 
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jako ideál, určitá maxima, a proto se postupně aplikuje též jako požadavek pro povolání 

kléru.5  

Zasvěcený komunitní život, organizovaný v klášterech, tak rozšiřuje význam pojmu 

laik o další aspekt – a tím je otázka zvoleného životního stavu. Dostáváme se tak do 

situace, kdy je laikát v jednom případě záležitostí vymezení funkčního, vztah klerika, 

tedy toho, kdo je odpovědný za církev, svátosti a její fungování vůbec, a laika jako toho, 

komu je skrze hierarchii zprostředkována milost Boží; ve druhém případě se pak jedná o 

dualitu mnicha jako člověka, jenž se rozhodl zasvětit celý svůj život Bohu a vzdát se 

světa, a laika coby toho, kdo se zabývá obyčejnými stvořenými dobry.6 Zatímco tedy u 

prvého se setkáváme s vymezením čistě v oblasti výkonné moci a kompetencí, u 

případu druhého se jedná o komplexní způsob života a vztahu k okolnímu světu. To vše 

se týká výhradně vztahů uvnitř církve a poněkud to zastiňuje původní chápání významu 

slova – totiž ve vztahu celého společenství církve ke světu, ve kterém žije a působí. 

Toto vymezení nám samo o sobě poskytuje dobrý základ k dalším úvahám o laikátu 

a jeho významu ve světě. Důsledně vzato, striktní oddělení duality kompetencí, můžeme 

dokonce říct účelů, a duality životního stylu, nebo také povolání, připouští širokou škálu 

poslání jednotlivých křesťanů. Všichni se pak svým konkrétním způsobem podílejí na 

velikém úkolu budování království Božího. Avšak tato škála je postupně omezena 

větším semknutím, ba dokonce splynutím životního stylu monastického s posláním 

kleriků, které se završuje spolu s vrcholem politické moci církve ve středověku a 

křesťanskou obrodou ve 12. a 13. století. V té době je taktéž nově definován stav 

kleriků v intencích monastického života a ideálů, a tyto ideály jsou integrovány jako 

nedílná součást kněžského povolání. Jelikož však dojde k tomuto bytostnému propojení 

životního stavu, tedy něčeho, co by vlastně mělo být záležitostí ryze horizontální a 

respektovat rovnost důstojnosti životních cest, a hierarchického stupně, spojeného 

s mírou autority a zakládajícího se na vertikalitě, je postupně výrazně omezena i 

možnost monasticky nepodmíněné participace na úřadě autority ve věcech víry a vedení 

církve. Spolu s tím je i snížen význam a důstojnost stavu nekněžského života ve světě. 

Laik všech tří kategorií – nemnich, nekněz, člen církve – se tak leckde dostává do 

nezáviděníhodné pozice trpěného člověka vedle živoucích ideálů lidství, 

                                                 

5 CONGAR, Yves. Za církev sloužící a chudou. Vyd. v KN 1. Překlad Terezie Brichtová. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995, s. 36. 
6 srov. CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 4. 
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prezentovaných kleriky a mnichy.7 Tato koncepce ovšem zásadně odporuje teologii 

stvoření a celkově pak i dějinnému charakteru Zjevení, jak je ostatně možno vidět, 

srovnáme-li „stav lidí mimo zasvěcený život jako ústupek světu“ 8 s tím, co je psáno o 

prvních lidech, ale co hlásá a jak jedná sám Ježíš. 

Na poli středověkého vymezení pak vyvstává i učení o dvojím lidu, nebo též národu 

– totiž o národu božském, pod vedením a kompetencí papežovou, a o národu světském, 

pod vládou císaře.9 Navržené učení bylo jeho autorem, Hugem od sv. Viktora, míněno 

jako prezentace životodárné plurality, doplňující se mozaiky církve, kde každý z národů 

přispívá ke zdárnému završení společného díla. Spolu s výše zmíněným závažným 

rozdělením důstojnosti životních stavů je krásná myšlenka vykládána kritiky církevních 

struktur ve 14. a 15. století jako idea nikoliv církve jednotné, ale církve o dvou hlavách. 

Celý tento středověký problém její identity spočívá v nejasně aplikované teologii 

ohledně Božího království.10 Praktické důsledky této teologie na sebe nenechají dlouho 

čekat – projevy je možno vidět od boje o investituru po chápání církve výhradně jako 

společenství kléru a zasvěcených osob. Toto rozdělení následně poslouží protestantům 

ke zdůraznění rovné důstojnosti člověka, zejména co se spásy týče. 

Pozice klerika, zakotvená ve specifickém středověkém pojetí, vezme následně jako 

pádný argument pro svou obhajobu speciální kněžské povolání k předávání a 

rozšiřování víry, stejně jako výhradní prostřednictví svátostí. Toto povolání potom 

vyžaduje přijetí takového stavu života, který bude světem co nejméně narušován. 

Jinými slovy ideálem se tu stává životní styl, který člověka nezatěžuje běžnými 

starostmi, ale umožňuje mu cele se zaměřit na Boha a jeho službu. Domnívám se 

ovšem, že tento předpoklad jako zásadní argument pro sjednocení podmínek života 

kléru se životem mnišským není rozhodující, neboť implicitně předpokládá hlubokou 

distinkci mezi posláním kněze a posláním laika, a tím pádem může aplikovat též pojetí 

trpěné nedokonalosti božích synů a dcer stavu neklerikálního. V okamžiku, kdy totiž 

ztratíme ze zřetele všeobecné poslání církve a jejích členů, tedy její obecně laické 

zaměření vůči světu, nebo ho upozadíme ve prospěch diferenciace vnitřní struktury 

organizace, přestáváme pro okolní svět být těmi, kdo mu přinášejí radostnou zvěst.11 

                                                 

7 Toto pojetí členů církve prezentují někteří středověcí autoři, mezi mnohými jmenujme například 

Gratiana. Srov. CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 9. 
8 Tamtéž. 
9 Tamtéž, s. 11. 
10 Podrobněji viz kapitola 2.2. 
11 Volně zde můžeme parafrázovat Evangelii gaudium, čl. 2. 
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Vraťme se zpět k laikátu a jeho vymezení. V celém dosavadním bádání se objevuje 

několik různých úrovní chápání celé problematiky. Jedná se tu na úrovni církve nejprve 

o vymezení funkční – pokud potřebujeme zdůraznit, že hovoříme o vnitřní funkční 

struktuře církve, tedy o hierarchii. Potom je toto pojetí aplikováno též na vymezení 

životního stavu, nebo spíše, jak jsme výše popsali, poslání – tedy žít život mnišského 

zaměření na Boha, obracení se k Bohu v komunitě a s ní, spojeného s radikálním 

naplňováním evangelních rad, na druhé straně pak přijmout výzvu aktivního působení 

ve stvořeném světě, v realitě rodinného společenství. Laikát lze ovšem chápat také jako 

celkové zaměření církve ve vztahu ke světu – církve, která svět proměňuje, která se, 

slovy Ježíše, stává kvasem světa, která svět posvěcuje.12 A toto laické poslání je 

podstatnou záležitostí, a můžeme dokonce říct příležitostí, pro každého jednotlivého 

člena. Je to povolání k Bohu, který zve všechny k podílu na jeho stvořitelském projektu, 

totiž světě.13 Ovšem laikům je obraz kvasu, stejně jako světla a soli země, zvláště určen. 

Všechny totiž „vyjadřují nejen hluboké zakotvení a plnou účast laiků na zemi, ve světě 

a ve společenství lidí, nýbrž také a především novou a původní skutečnost zakotvení a 

účasti, které nacházejí svůj smysl v šíření evangelia, které přináší spásu“.14 

1.2. Dvojí rozměr církve – napětí horizontality a vertikality 

Jak jsem již dříve naznačil, církev je společenstvím lidí, povolaných Kristem 

k božskému projektu Království. Dějinným významem této skutečnosti se budeme 

podrobněji zabývat v teoretické části, nyní se podíváme na dva rozměry funkční.  

Církev v sobě nese tento dvojí rozměr – je to jednak rozměr communia, tedy 

společenský nebo též horizontální. V tomto si můžeme pomoci obrazem církve jako 

Božího lidu, putujícího na cestě dějinami. Druhý rozměr nám pak vyjevuje vertikalitu 

v hierarchickém uspořádání – pro pochopení použijme druhý obraz, totiž církve jako 

Těla Kristova, kterému je Kristus hlavou. Oba tyto aspekty ovšem nestojí nikterak 

odděleně, navzájem se prolínají a obohacují – neboť stejně jako lid Boží musí být 

někým veden, právě tak Tělo naplňuje svou velikost poznáním specifických schopností 

jeho jednotlivých údů, které, pokud jeden z nich trpí, spolu s ním trpí všechny. 

Přijetí tohoto dvojího rozměru společenství svatých je nezbytné pro porozumění celé 

teologii laikátu, neboť se to bytostně laikátu týká. Struktura horizontality a vertikality 

                                                 

12 srov. LG 5. 
13 srov. ChL 15. 
14 Tamtéž. 
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totiž souvisí jak s pojetím Království, tak posléze i s vymezováním laikátu v jeho rámci. 

Proto se v této podkapitole zaměřím na hlubší představení těchto pojmů a jejich funkce 

v celku církve. 

Mluvíme-li v církvi o horizontální rovině, chceme tím zdůraznit, že máme na mysli 

aspekt společenství. Toto společenství se shromažďuje k oslavě Boha, a ke společnému 

úsilí při budování jeho Království. Zahrnuje v sobě veškeré členy církve, nehledě na 

věk, pohlaví, barvu pleti, sociální postavení, původ – zkrátka všechny, kdo přijali Pána 

a snaží se žít životem v Kristu. V tom se také vzájemně podporují a posilují, každý 

podle toho, jak dokáže. Ostatně k tomu vybízí i Ježíš, poté, co ho matka Zebedeových 

synů žádá o jejich vyvýšení.15 A to je také významnou součástí horizontality, totiž, že 

potlačuje snahy o povýšení se co do důstojnosti jednoho člověka nad ostatní. Bůh sám 

zjevuje tento rozměr, když i přes příležitost k zásahu svou božskou mocí volí radikální 

přijetí lidského údělu, jak ostatně říká i svému klíčníkovi, když ho onen chce bránit před 

lidmi, kteří ho jdou zatknout. Ve společenství, se všemi jeho přínosy i nedostatky, 

ovšem ve společenství bratrské a sesterské rovnosti, člověk žije a směřuje k Bohu. 

To nás přivádí k další oblasti, kterou komuniální obraz představuje. Pokud totiž 

chápeme věřícího nikoliv jako výhradně individuální bytost, ale člověka, který naplňuje 

své poslání ve společenství, pak nesmíme zanedbat ani časový rozměr tohoto aspektu. 

Chci tím zdůraznit, že horizontalita upozorňuje na důležitost vztahů v církvi na počátku, 

v průběhu a na konci života pozemského, stejně jako na propojenost církve viditelné i 

neviditelné, nebo také neviděné.16 Společenství svatých, tedy všech těch, co uvěřili a na 

znamení víry přijali křest, se podílí, někdy pomáhá, jindy zas pomoc potřebuje, na cestě 

životem každého jednotlivého zejména skrze svátosti, jejichž bytostnou charakteristikou 

je právě tento komuniální rozměr. Spolu s časem se tak církev projevuje i v prostoru, ve 

kterém žije každý její úd. Tento prostor je pak povolána proměňovat a přivádět blíže 

k Bohu, ovšem nikoliv jako skupina individuí, ale jako živoucí organismus, jehož každá 

součást je k úspěchu celku důležitá. 

Samozřejmě se může stát, a nutno podotknout, že se to často stává, že ač jsou 

svátosti po formální stránce v pořádku, přesto po stránce obsahové jsou prázdné. Tato 

smutná skutečnost, pramenící z narušení člověka hříchem, pak vede některé k tomu, že 

zásadně popřou důležitost vztahu pro víru a přijmou radikálně individualistické pojetí 

                                                 

15 Mt 20,20–23. 
16 Tímto rozlišením chci upozornit na ty součásti církve, které jsou co do existence viditelné, ale co do 

poznání dosud nespatřené. 
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víry. Takové pojetí může být možná právě v kontextu nezdravého církevního prostředí 

pochopitelné, nikoli však přijatelné. Pakliže totiž je člověk obrazem Božím, a Bůh se 

nám zjevuje jako Trojosobní, tedy vztahový, pak můžeme tvrdit, že i vztahovost a bytí 

ve společenství je podstatnou součástí lidského života, kterou pro plné pochopení církve 

nesmíme zanedbat, nebo snad popřít. 

Církev ovšem nevznikla samovolně, ale byla ustanovena a založena, bytostně chtěna, 

Bohem už od samotného počátku světa, jak ve své knize píše bratr Yves,17 když říká,  

že církev existovala jako věčná idea v Bohu a Kristus jí ustanovuje jednak zjevením 

tajemství Trojice, jednak svým životem, tedy svým křtem, působením, hlásáním lidu 

Nové smlouvy a radostné zvěsti, slavením Poslední večeře a smrtí na kříži, kdy se pro ni 

cele vydává, a jednak posláním učedníků v čele s Petrem do celého světa. A s tím také 

souvisí vertikální rozměr v církvi. 

Tento vertikální rozměr je neméně důležitý, neboť stejně jako nám horizontalita 

svědčí o významu společenství, tak nám vertikalita poukazuje na to, že toto společenství 

se neshromažďuje jaksi samovolně, ale že je ustanoveno Kristem. On také pověřuje své 

apoštoly, aby vyšli do celého světa a kázali radostnou zvěst, a tím zakládá i 

hierarchickou strukturu církve. Pověření učedníků se vztahuje nejen na kázání, ale i  

na zprostředkování milosti, totiž skrze svátosti, kterými lidu slouží a přivádějí ho 

k Bohu. 

V tomto vertikálním smyslu také ustanovení církve předchází společenství věřících, 

nikoliv naopak. Pro lepší představu je dobré si uvědomit, od koho pochází spása. Přes 

to, že je církev prostřednicí milosti a spásy, milost a spása nevychází z ní, ale z Krista. 

Proto je také nutno přijmout i její vertikální hierarchický rozměr, protože to rozhodně 

nejsou apoštolové, kdo by si Krista vybírali, ale Kristus, který si vybírá je.18 Má to i 

přímou souvislost s vykonáváním autority a se smyslem kontinuity Tradice, neboť právě 

tento princip neustálého pověřování, jdoucího již od Krista, zaručuje vnitřní integritu  

a stabilitu církevního společenství, jakož i jednotu v barevné mnohosti.  

Církev jako celek, protože je Kristem pověřena prostředkovat milost ve svátostech, 

se tím pádem stává i realitou spásy. Můžeme říct, že je to svátost spásy, a jako taková se 

potom realizuje v konkrétních církvích, tedy církevních společenstvích, fyzicky 

přítomných a utvořených z jednotlivců, které k sobě skrze své věřící neustále a znovu 

                                                 

17srov. CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 24–25. 
18 Mt 4,18–22; Mk 3,13–19. 
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povolává Bůh. Tato společenství jsou potom utvářena skrze slavení svátostí, a tím zase 

oslovují a přitahují další lidi k Bohu a pomáhají těm, kteří jsou jejich součástí, na jejich 

cestě životem. 

Tato vertikální rovina církve je vlastně vyjádřením způsobu Boží komunikace 

s člověkem. Je to Bůh, kdo oslovuje člověka, kdo ho povolává, a člověk následně  

na jeho volání odpovídá. Proto můžeme prohlásit, že vertikalita určitým způsobem 

předchází horizontalitu. Ovšem bylo by chybou se domnívat, že je proto namístě  

za všech okolností upřednostňovat princip vertikality před horizontalitou,19 neboť právě 

v samotné podstatě horizontality se ukrývá požadavek na vyváženost principů a uznání 

působení Ducha ve společenství církve, a tak nám tu vzniká určité napětí, které se stává 

tvůrčím v okamžiku, kdy oba principy vezmeme za komplementární. Můžeme říct,  

že Bůh nejen povolává, ale též očekává odpověď, naslouchá tomu, co mu člověk říká,  

a bere to vážně v potaz, se stejnou vážností, s jakou Ježíš Kristus odmítá povolat legie 

andělů ke své obraně a přijímá tak cele své lidství. 

Jak se v následující podkapitole přesvědčíme, v historii mnohokrát došlo 

k nezdravému vychýlení ať už na tu, nebo na onu stranu. A protože jeden z obrazů 

církve o ní hovoří jako o Těle, dovolím si použít následující přirovnání. Tělo je složeno 

z mnoha orgánů, každý z nich má svou funkci, ale smysl mají jen tehdy, když jsou 

pohromadě a spolupracují. Vertikálním rozměrem by tu potom byla kostra, která celek 

drží pohromadě, horizontálním pak veškeré měkké tkáně. Kostra bez tkání je pouhou 

prázdnou strukturou, ze které sice můžeme zjistit, jak byl člověk asi vysoký, co jedl  

a jakého se dožil věku; z měkkých tkání, které jsou k nalezení u lidí, co skončili 

v bažinách, se zase dozvíme barvu kůže a vlasů. Avšak v obou případech se jedná  

o člověka mrtvého – stejně tak jako by byla života neschopná církev, která by popřela 

ať horizontalitu, nebo vertikalitu. Příklad také ukazuje, že ani měkká, ani tvrdá část těla, 

byť by byly spojeny, k životu nestačí a budou pouhými ostatky, nebude-li v těle 

oživující princip – Boží Duch, dárce života. 

Rozměr vertikality a horizontality tedy bude mít jedině tehdy význam a smysl, bude-

li nesen v Duchu, který sjednocuje. Vertikalita předchází horizontalitu, ale z hlediska 

významu jí nemůže a nemá být nikterak nadřazená, ale obě se mají navzájem podpírat. 

                                                 

19 Viz praxe církve doby předkonstantinovské. Přehledně o tom píše Congar, in CONGAR, Yves. Za 

církev sloužící a chudou., s. 28–29. 



 

15 

 

Tehdy se totiž i tyto zdánlivě protikladné principy stávají vzájemným obohacením  

a napomáhají tak ke zdravému růstu církve. 

1.3. Historický vývoj vztahu církve a společnosti 

V této podkapitole bych rád podrobněji představil vývoj vztahu církve jako 

společenství, tedy zmíněného horizontálního rozměru, a církve jako struktury, tedy 

jejího vertikálního rozměru. Toto vymezení je důležité zejména kvůli pochopení sporů, 

které v církvi nastaly kolem investitury, a následně eskalovaly v podobě reformace. 

Domnívám se totiž, že jedním z podstatných důvodů pro takový rozkol, jaký snaha  

o radikální reformu církve vyvolala, bylo nedostatečné zhodnocení církevní 

horizontality, a s tím souvisejícího požadavku ze strany laiků na možnost angažovat se 

v rámci církevní hierarchie.  

Vezmeme-li v potaz teze, se kterými přicházeli rozliční reformátoři v průběhu dějin, 

pak lze konstatovat, že téměř u všech se nějakým způsobem vyskytuje určitý problém 

s aktuální podobou kompetencí uvnitř církve. Jak se později ve třetí kapitole pokusím 

při prezentaci soudobých katolických iniciativ laiků poukázat, některé se opakují, a byť 

formulovány jiným jazykem, vznášejí podobné nároky, zejména co se participace 

v rámci církve týče. 

V souvislosti s bojem o investituru dochází ve dvanáctém století k utužování 

církevních pravidel pro klérus, například v otázce povinného celibátu – roku 1139 

potvrzuje II. lateránský koncil prohlášení ve smyslu neslučitelnosti manželství  

a kněžského úřadu.20 Spolu s tím se ovšem objevují i skupiny apoštolských bratrstev, 

kladoucí důraz na víru osobní a vnitřní, na komuniální aspekt církve. Tato bratrstva jsou 

soustavně potlačována a rušena, nicméně část jejich idejí pronikne i do instituce 

prostřednictvím nově vznikajících žebravých řádů.21 

Původně pozitivně zamýšlené popsání církve jako dvou národů ústí ve vyhrocení 

bojů o investituru a o povahu moci mezi představiteli duchovenstva a představiteli moci 

světské. Tyto střety lze dobře ilustrovat na vztazích vladařů a kněží zejména  

ve třináctém století – za veškeré případy jmenujme například císaře Fridricha II. nebo 

francouzského krále Filipa IV., který ve vyhlášení „Antequam essent clerici“22 

                                                 

20 srov. Kánon 6 a 7 II. Lateránského koncilu, in TANNER, Norman P. Decrees of the ecumenical 
councils. Washington, DC: Georgetown University Press, 1990, s. 198. 
21 CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 32. 
22 ULLMANN, Walter. Medieval papalism: the political theories of the medieval canonists. London: 

Methuen, 1949, s. 214. 
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poukazuje na to, že církev není tvořena pouze kleriky, ale též laiky, a reaguje tak  

na vyhraněnou pozici papeže Bonifáce VIII. 

Myšlenku dvou národů v jedné církvi představuje papež Bonifác v duchu učení  

o dvou mečích, z nichž jeden je svěřen panovníkovi světskému, druhý pak římskému 

biskupovi. V bule Unam sanctam23 si nárokuje absolutní nadvládu papežského úřadu 

nad veškerým křesťanským světem a prezentuje tak asi nejsilnější stanovisko 

nadřazenosti duchovní moci nad mocí světskou. Reakce na sebe nenechá dlouho čekat – 

král Filip, ač exkomunikován, papeže zajme a poníží. Jeho nástupce Klement V. 

si potom za sídlo zvolí zaalpský Avignon, čímž začíná éra avignonských papežů, která 

trvá až do roku 1378.  

Během čtrnáctého století je formulována a postupně sílí kritika papežské světské 

moci. Jejími hlavními představiteli jsou Jan z Jandunu, Marsillius z Padovy a William 

Ockham, kteří se kriticky vyjadřují proti politické moci nejvyššího představitele církve, 

v té době papeže Jana XXII. Pozice, kterou zastává Ockham, vychází 

z nominalistického individualismu, prezentuje církev pouze jako společenství věřících  

a pojímá papeže a koncil jen jako reprezentanty církve, čímž podle Congara zásadním 

způsobem narušuje význam jejího hierarchického uspořádání – v souvislosti s tím 

poukazuje na nositele těchto idejí jako na představitele galikanismu.24 

Ve druhé polovině čtrnáctého století krize autority v církvi dospívá ke svému vrcholu 

v podobě velkého západního schizmatu, kdy je církev rozdělena na dvě části pod dvěma 

papeži, jedním z Avignonu a druhým z Říma, z nichž každý exkomunikuje toho 

druhého a bojuje s ním za použití veškerých mocenských prostředků. Tato neutěšená 

situace vede následně k posílení konciliárního hnutí, formovaného zejména z řad 

vzdělaných teologů a církevních právníků, tedy kléru. Stejně tak se papežství  

a hierarchická struktura stává terčem kritiky od následovníků Ockhama, kteří ještě více 

zdůrazňují societas fidelium.  

Otázka autority je položena takto: má svrchovanou moc nad církví papež, nebo 

koncil? Radikálnější pozice se potom táže, zda větší význam má struktura, 

reprezentovaná papežským úřadem, nebo široké zastoupení reprezentantů z řad církve.  

                                                 

23 Plné znění buly in Enchiridion symbolorum: definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. 

ed. 36 emend. Editor Henricus Denzinger, Adolfus Schönmetzer. Barcelona: Herder, 1967, s. 279-
280. 
24 CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 34. 
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V reakci na komuniální tendence uvnitř církve se zastánci juridismu25 pokouší  

své myšlenky vtělit do uceleného pojednání o církvi. Jako jeden z prvních, avšak 

nepříliš šťastných pokusů, lze uvést právě bulu Unam sanctam. Spolu s vychýlením 

galikanistů se v opačný extrém ubírá i toto pojetí – je kladen mnohem větší důraz na 

hierarchii, vnitřní strukturu a právní systém vysluhování svátostí, na legalisticky pojatou 

mediaci církve. Důsledek tohoto legalismu je dobře vidět právě na postavě Jana Husa.26 

Též povstání a hnutí, které vyrostlo na jeho odkazu, lze chápat jako předzvěst zásadního 

odštěpení příznivců horizontálního rozměru v následující době reformace  

a protireformace. 

Celou situaci je nutno chápat v širším kontextu doby. Období největší církevní moci, 

tedy vláda papeže Inocence III. a jeho následovníků po celé třinácté století, je zároveň 

dobou nepříliš rozvinuté společnosti s velmi omezeným přístupem ke vzdělání mimo 

církevní instituci, tedy ke vzdělání, které by na ní nebylo přímo závislé. Rozvoj 

univerzit spolu s pokračující centralizací moci v rukou středověkých vladařů zároveň 

oslabuje pozici církve, a znovu otevírá otázku jejího vztahu se státem.  

Čtrnáctým a patnáctým stoletím se pak nese postupný rozkvět a význam měst a jejich 

obyvatel. Měšťanstvu se otevírají nové příležitosti, zvyšuje se úroveň jeho znalostí a 

spolu s tím přichází i otevřenost ke konciliárním myšlenkám. Vynález knihtisku pak 

zjednodušuje šíření psaného slova a umožňuje rychlý nástup a úspěch již výše zmíněné 

reformace. 

Vzestup galikanismu27, všeobecná vzdělanost a šíření tezí o církvi zdola na jedné 

straně, důsledné uplatňování legalismu a zdůrazňování hierarchického principu na úkor 

osobní víry28 na straně druhé pak vede ke kritice a následnému odtržení Martina 

Luthera, Jana Zwingliho a Jana Kalvína a jejich následovníků od celku církve. Jimi 

nově utvářené instituce pak přijímají odtržení od hierarchické kontinuity s argumentem 

návratu k evangelní zvěsti, postupně popírají význam svátostí a o to větší důraz kladou 

na osobní zbožnost a pojetí církve jako zmíněné společenství věřících. Dostavše se  

do opačného extrému, budují si velmi záhy určitou formu hierarchie, nebo se štěpí dál – 

                                                 

25 ve smyslu politické teologie se zaměřením na propagaci moci papeže, srov. CONGAR, Yves. Za 

církev sloužící a chudou. s. 38-39. 
26 FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. 1. vyd. Praha: Zvon, 1992, s. 172. 
27 Hnutí podporující větší nezávislost partikulárních církví na výkonu papežské autority. 
28 Congar používá pro označení přílišného zaměření na právní stránku věci pojem „hierarchologie“. 

Srov. CONGAR, Yves. Za církev sloužící a chudou,s. 44. 
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což poměrně dobře poukazuje na to, že vertikální princip je pro fungující společnost 

nezbytný.  

Stejně jako v rámci protestantských církví dochází k dalším rozpadům, v církvi 

katolické se nadále utužuje hierarchologie, která v důsledku vede k již zmíněnému 

chápání církve jako výhradně klerikální struktury a tím pádem i k větší pasivitě a 

popírání významu aktivní role laiků.29 I v četných teologických bádáních je jen 

nedostatečně reflektována realita a poslání laiků v církvi. 

V hodnocení této epochy Congar podotýká, že ač zde docházelo ze strany katolické 

k vymezování ve prospěch hierarchie, přesto se nejedná o zásadní, a tedy heretické, 

vybočení z širšího pojetí církve. Právě to se však podle něj děje u obránců ryzí 

komuniality, když vertikalitu a hierarchický rozměr zavrhují. Congar tvrdí,  

že hierarchologická strana nikdy explicitně nevylučovala laiky, na rozdíl od druhé 

strany, která hierarchii a struktury popírá.30 Lze si ovšem položit otázku po čase, kdy se 

tak děje – máme-li být spravedliví, musíme přiznat snahu řešit problém v rámci církevní 

struktury. Podle mého názoru je třeba vzít v potaz oprávněnost kritiky přebujelosti 

hierarchologie a juridismu, která je předmětem tezí reformátorů a je založena  

na tehdejším stavu věcí, stejně jako snaha o vyzdvižení významu laiků, a nelze u nich 

tedy předpokládat apriori heretické postavení. 

K výraznějšímu sbližování a uvědomování si významu laikátu v církvi dochází až 

v průběhu dvacátého století, kdy se ukazuje selhání modelu církve jako uzavřené 

pevnosti, připravené k obraně před okolním světem, jednající v řádu moci, kterou 

ovšem již dávno, po pádu poslední opory v podobě rakouského impéria, nedisponuje. 

Největším krokem je v tomto učení druhého vatikánského koncilu, v němž jsou 

obsaženy jak předchozí vstřícné kroky ze strany papežů dvacátého století směrem 

k laikům, tak laické iniciativy tzv. Katolické akce, které se později přetvářejí v laická 

hnutí. 

Významnými se stávají právě tato nová církevní hnutí, nesoucí v sobě některé 

reformační ideje, jako například větší důraz na osobní prožitek víry, ovšem stále v rámci 

a s vědomím struktury uvnitř církve, například charismatické hnutí, hnutí fokoláre nebo 

komunity jako Chemin Neuf. Neméně důležitým je též rozvoj malých, nebo také tzv. 

základních církevních komunit a spolků, spojený rovněž s oživeným zájmem o studium 

                                                 

29 CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 46. 
30 Tamtéž, s. 42. 
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Písma, společnou modlitbu a vzájemné doprovázení v duchovním životě. Tyto 

komunity vznikají a jsou tvořeny převážně laiky, i když do nich není nikterak omezen 

přístup kněží, ba dokonce mnohokrát jsou kněžími vedeny. 

O tom, že jsou otázky, týkající se postavení laiků a jejich participace na vertikalitě 

církve, stále důležité a znovu, byť v daleko otevřenějším smyslu, komunikované, svědčí 

odvážné pokusy o rozdílné církevní uspořádání ze strany některých biskupů a kněží – 

jmenujme příklad projektu „základních komunit“ brazilského kněze Leonarda Boffa, 

nebo uspořádání diecéze Poitiers francouzského biskupa Alberta Roueta. Stejně tak 

ovšem iniciativy, vedené hnutím „Wir sind Kirche“, požadující mimo jiné větší důraz 

na komuniální rozměr církve. O těchto iniciativách se podrobněji zmíním ve třetí 

kapitole. Nyní však přistupme k nástinu teologických východisek laikátu. 



 

20 

 

 

2. Teologická východiska laikátu – laickost a laikalita 

Evangelia ve své komplexitě hovoří o Božím povolání člověka ke spáse. Specifickou 

oblastí spásy je potom působení vykoupeného člověka spolu s ostatními lidmi ve světě. 

Tento vztah můžeme souhrnně označit jako laickost církve, tedy poměr církve a světa. 31 

V první části druhé kapitoly se proto chci zaměřit na reflexi tohoto poměru z hlediska 

Ježíšova hlásání Božího království. Posléze bych se ve druhé části věnoval církvi jako 

základu tohoto království ve světě. Následně v části třetí budu pokračovat popisem 

vztahu církve a světa skrze misii, načež se čtvrtou částí vyjádřím k úloze laiků jako 

těch, kteří žijí svůj specifický životní stav. 

 

2.1. Radostná zvěst o Božím království – základ laickosti církve 

 

Hlásání Božího království stojí v jádru Ježíšova kázání. Přiblížení a jeho realizace je 

naplněním radostné zvěsti. O této realitě pak on sám hovoří v mnoha podobenstvích, 

v nichž ilustruje jednotlivé aspekty tohoto království a zasazuje je do žitého kontextu 

svých učedníků. Tato podobenství v sobě zahrnují kromě důležitého duchovního 

významu též význam společenský s důrazem na konkrétní společenské otázky a 

problémy vztahu člověka a světa – je v nich tedy obsažen silný akcent milosrdenství a 

sociální spravedlnosti.32   

K evangelijnímu základu vymezení laickosti, tedy vztahu jednotlivých údů a 

dohromady církve, křesťanů, ke světu, můžeme přistoupit mnoha způsoby. Určitý 

praktický základ lidského jednání s odkazem na Boží království poskytují odpovědi a 

komentáře Ježíše ve dvanácté kapitole evangelia podle Marka. Pochopení světa 

z pohledu zaměření k jeho spáse, ale též jako vymezení se vůči světu potom přináší 

evangelium podle Jana. Rád bych se proto zvláště zaměřil na tato dvě specifická místa 

v rámci celého Nového Zákona.  

                                                 

31 FORTE, Bruno. La chiesa della Trinità: saggio sul mistero della chiesa, communione e missione. 
Cinisello Balsamo, Milano: San Paolo, 1995, s. 337. 
32 Tuto skutečnost můžeme pozorovat nejen v horském kázání, ale také v dílčích svědectvích o Božím 
království, například ve 25. kapitole Matoušova evangelia. Odkaz na Boží království je potom  

v Mt 25,34. 
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Základ lidského jednání ve světě 

 

Dvanáctá kapitola Markova evangelia (a její synoptické varianty) popisuje Ježíšovu 

polemiku se zastupiteli tehdejšího náboženského uspořádání.33 Začíná podobenstvím  

o nespravedlivém jednání správců vinice, které zavdá příčinu k další aktivitě Ježíšových 

nepřátel. Ač z kontextu nevíme, kdo přesně jsou tito nepřátelé, je jisté, že jsou 

zastupováni dvěma vlivnými skupinami tehdejší doby – farizeji a herodiány, vedoucími 

společenskými skupinami církve tehdejší doby. 

Reakce označených se projevuje jako snaha pomocí vhodně položené, takřka 

nezodpověditelné otázky po společenském uspořádání zdiskreditovat Ježíše v očích buď 

státní moci, nebo jeho následovníků. Problémem se stává placení daně císaři – bytostný 

úkon v rámci funkce lidské společnosti. Je dovoleno takovou daň platit? Samotná 

otázka ho tak tlačí v případě záporné odpovědi do role buřiče společenského zřízení. 

Veřejně deklarované neplacení daně by totiž bylo vhodnou záminkou pro umlčení 

nepohodlného kazatele.34 V případě, že by odpověděl kladně, vystavuje se pozici 

podřízeného odpadlíka. Placení daní císaři totiž s sebou neslo i rozměr náboženský, 

neboť se fakticky rovnalo podpoře státního kultu.35 

Rád bych zde upozornil na důležitý moment chápání vztahu dvou různých stavů: 

člověka jako toho, který se obrací k Bohu, kdo je Jím povolán a na toto povolání 

odpovídá, a člověka jako příslušníka státu nebo lidské společnosti. Pojetí farizeů míří 

k výhradnímu patření do společenství exkluzivně těch, kdo jsou věrni Bohu a Smlouvě, 

nebo naopak těch, kteří kolaborují s režimem. Mezi těmito dvěma možnostmi nevidí 

žádné východisko. Ježíš však „prohlédne jejich úmysl“ a nabízí cestu přijetí, inkluze 

obou stavů – tedy co je Boží dejte Bohu, co je císařovo dejte císaři. Co náleží světu, 

dejte světu, co náleží Bohu, dejte Bohu. Dalo by se říct, že se jedná o vymanění se 

z logiky výhradnosti a uznání specifické hodnoty světa.36 To je nesmírně důležité  

pro položení základů laickosti jako takové – pro to, aby mohl nastat v některých věcech 

průnik obou stavů, musí existovat prostor pro jejich vzájemnou komunikaci. 

                                                 

33 MARCUS, Joel. Mark 8-16: a new translation with introduction and commentary. New Haven: 

Yale University Press, 2009, s. 801-845. 
34 tamtéž, s.823. 
35 tamtéž, s. 825. 
36 Později se podobnou otázkou zabývá též apoštol Pavel, když v listě křesťanům z Korintu píše o 
jídle obětovaném modlám – tedy také ryze světské záležitosti - a zároveň přidává pastorační poučku o 

vhodnosti takového jednání, viz 1Kor 8. 
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Jádrem celé kapitoly je potom otázka po prvním přikázání.37 V Markově podání, na 

rozdíl od dalších dvou synoptiků, se Ježíše ptá zákoník, který o věcech přemýšlí nikoliv 

se zlým úmyslem dostat ho do složité situace, ale s úmyslem nechat se od něj poučit. 

Ježíš mu odpovídá a vyslovuje základ veškerého svého jednání a hlásání – přikázání 

lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Po určitém vymezení svébytnosti světa se tak dostává 

k výzvě aktivní participace v jeho rámci. Zákoník potom popisuje rozdíl mezi pouhým 

přinášením obětí a skutečným zájmem o dobro bližního. Na to mu Ježíš odpovídá, že 

není daleko od Božího království. V celém rozhovoru můžeme tedy zaznamenat určitou 

hodnotovou distinkci mezi jednáním, zaměřeným ven, k bližnímu, a jednáním ryze 

soukromým, které má menší význam. Toto přistoupení k bližnímu je bytostně 

významné pro šíření radostné zvěsti, tedy základního povolání církve. 

 

Ve světě, ale ne ze světa 

 

Otázka vztahu člověka a světa je v Janově evangeliu přehledně popsána zejména ve 

třech kapitolách – jedná se o kapitolu třetí,38 totiž rozhovor Ježíše s Nikodémem, a 

následně o kapitoly 1739 a 18,40 ve kterých Ježíš hovoří o povaze světa a významu 

působení učedníků v něm. 

Pro pochopení již dříve naznačené inkluze světa je důležité svědectví třetí kapitoly, 

kde se vyjasňuje smysl příchodu Syna člověka na svět. Tento příchod není zaměřen na 

odsouzení světa, ale na jeho spásu. Svět jako takový spásu potřebuje, není dokonalý – 

ovšem také není určen k zavržení. 

Základní zaměření světa však spočívá v nepřátelské reakci41 a odmítání Ježíšova 

poselství. Svět ho a jeho učedníky nenávidí proto, že nejsou z něj, tedy nejednají podle 

něj, podle jeho ustáleného jednání. To je ostatně jeden z významných znaků Ježíšových 

učedníků – nebýt z tohoto světa. 

Bůh ale chce tento svět zachránit. V sedmnácté kapitole se obrací Syn k Otci 

v modlitbě, kdy prosí o zachování svých učedníků. Ty do světa posílá proto, aby skrze 

                                                 

37 srov. MARCUS Joel, s. 836–845. 
38 BROWN, By Raymond E. The Gospel according to John (I-XII): introduction, translation, and 

notes. Pbk. ed. New Haven: Doubleday, 2006, kap. 10. 
39 BROWN, Raymond Edward. The Gospel according to John 13-21. New York: Doubleday, 1970, 

kap. 57–59. 
40 Tamtéž, kap. 63. 
41 Tamtéž, s. 763. 
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ně svět v Něj uvěřil.42 Toto poslání se pak stává základem pro laickost, tedy působení  

ve světě. Jinými slovy jde o aktivní snahu přinést světu poznání Boha.  

V osmnácté kapitole Ježíš při rozhovoru s Pilátem zmiňuje skutečnost království, 

ovšem království jiného než jaké je běžné v jeho kulturním kontextu. Jeho království 

není z tohoto světa, a proto ani jeho služebníci nejednají jako služebníci království 

tohoto světa. Pokud pojmeme tuto skutečnost v souvislosti se zmíněnou problematikou 

daní, dostáváme se skrze Pilátovu snahu o jeho propuštění k uznání rozdílnosti dvou 

skutečností – království pozemského jako instituce a království Božího, které s tím 

pozemským není co do realizace totožné. Jaký však má Boží království význam  

pro církev, která se pohybuje ve světě? 

                                                 

42 Tamtéž, s. 778. 
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2.2. Boží království a církev – východisko působení křesťanů ve světě 

Boží království je středem hlásání evangelia, proto ho také lze postavit do středu 

zájmu církve. Ostatně právě církvi je příslibem Ježíše Krista svěřeno.43 Proto bych se 

nyní rád zaměřil na to, co toto Boží království představuje. Jaký má charakter? Jakou 

roli hraje v dějinách spásy? Nastínění odpovědi na tyto otázky může poskytnout základ 

pro laické zaměření církve do světa. Je také významným vymezením jejího působení  

a specifického povolání laiků ve světě. 

 Charakter Božího království 

 

Na konci biblického úvodu jsem zmínil jinakost Království tak, jak je chápána 

evangeliem podle Jana. Toto chápání vedlo některé církevní otce k představě zcela 

duchovního království výhradně ztotožněného s osobou Krista, a rozvinul se tak plně 

spirituálně mystický proud.44 Je ovšem otázkou, zda se skutečně jedná exkluzivně o 

mystické a spirituální království?  

B. Viviano soudí, že základem pro toto pojetí se stalo chybné pochopení právě 

Ježíšova výroku o tom, že jeho království není z tohoto světa. Řecké ek zde odkazuje na 

skutečnost, že toto království neodpovídá ekvivalentnímu standardu té doby, tedy že 

principy, na kterých funguje, jsou, stejně jako jeho základ, odlišné.45  

Můžeme zde pozorovat jisté napětí, které je typické pro celé dějiny spásy. Na 

základě Ježíšových svědectví o Božím království víme, že se jedná o realitu 

očekávanou, jak je to ostatně vidět v modlitbě k Otci.46 Je to očekávaný dar, který přijde 

na samém konci dějin spásy. Ono napětí však spočívá v tom, že toto království se 

„přibližuje“,47 ba dokonce že „je mezi vámi“,48 tedy není žádnou záležitostí, která by 

měla kompletně nastat až na konci věků, ale také není již završeno nyní, nejedná se o 

žádný již úspěšně naplněný výhradně lidský projekt. 

                                                 

43 Mt 16,17–19. 
44 B. Viviano ve svém díle o Království Božím v dějinách označuje za hlavního představitele tohoto 
proudu Órigena, viz VIVIANO, Benedict. Království Boží v dějinách. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008 

s. 49. 
45 Zatímco o běžném království můžeme hovořit jako o určité společenské smlouvě, která usnadňuje 

lidskou existenci za cenu určitých, více či méně dobrovolných omezení – zde se jedná o jiný případ. 

Podobně jako klasický stát je též založeno na smlouvě, ovšem jedna z jeho základních charakteristik 
je právě jeho bytostně nedonucovací povaha. Funguje totiž na principu vzájemné důvěry, úcty a lásky. 
46 Mt 6,10. 
47 Mk 1,15. 
48 Lk 17,21. 
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Podobně bychom se mohli ptát po realizaci celého projektu v kontextu Kristova 

působení. Přišlo království již s příchodem Krista, nebo se na něj teprve čeká a přijde 

spolu s příchodem Syna člověka? Můžeme odkázat na tezi, že jako takové bylo 

zaslíbeno, anticipováno a dáno jako znamení Kristem, a do příchodu Syna člověka je 

takto anticipováno skrze Ducha svatého a církev. Pro lepší pochopení onoho napětí a 

role nás coby křesťanů proto můžeme spolu s Y. Congarem49 použít, s vědomím jistého 

zjednodušení, následující metaforu poměrně nedávné historické zkušenosti druhé 

světové války.  

Francie byla v poměrně krátkém čase obsazena německými jednotkami, načež byla 

stanovena loutková vláda. Avšak ne všichni lidé se podrobili – a tak vznikly 

partyzánské skupiny, působící problémy uchvatiteli – to můžeme v kontextu dějin spásy 

chápat jako situaci doby starozákonní. S Ježíšem a jeho příchodem to potom může být 

tak, jako kdyby byla vybojována hlavní a rozhodující bitva, která uchvatitele zlomí,  

že se už nenarovná. Po celé zemi ale operují zbytky nepřátelských jednotek a zřízení, 

proti nimž a mezi nimiž vystupujeme my, coby křesťané, lidé království, a staráme se  

o postupné převzetí a uzdravení celé země, samozřejmě pod vedením Osvoboditele, 

nikoliv na vlastní pěst nebo stanovováním nových státních a pseudostátních struktur  

bez něj, byť v jeho jménu.50  

Důležité je docenit časový rozměr celé věci. Nějakým způsobem již bylo započato 

vytváření království, proto ho můžeme spojit s některými význačnými 

charakteristikami. Jedná se o instituci politickou, sociální,  založenou na osobním 

rozměru a univerzální. Je to dar Boží, završení spravedlnosti a lásky, pokoje a radosti. 

Protože Bůh je Pánem dějin, můžeme očekávat, že toto završení nastane na konci dějin 

jako součást našeho věku. Stejně tak naléhavost, se kterou o Království hovoří Ježíš51 

nebo Pavel,52 poukazuje na to, že celé je zamýšleno již jako pozemská realizace. Tak 

bude po nějaký čas zde na zemi Království, načež bude následováno Královstvím 

nebeským, které bude věčné, jak tvrdí B. Viviano.53 

Odmítnutí výše naznačené koncepce nás staví před dvě problematické skutečnosti. 

V prvním případě se dostáváme do situace výhradně pozemského království, a tím nejen 

popíráme království nebeské, ale zároveň upíráme celému konceptu věčnost.  

                                                 

49 CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 101. 
50 srov. CONGAR, Yves. Lay people in the church, s. 101.  
51 Mt 23,13.  
52 Řím 14,17. 
53 VIVIANO, Benedict. Království Boží v dějinách, s. 46. 
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Ve druhém případě nám nezbývá než sjednotit výhradně nebeské království s věčností 

mimo dějiny a odsunout ho tím do situace posmrtné – a tím popíráme velmi důležitý 

sociální aspekt, který bezpochyby evangelium přináší, a zavrhujeme současnou 

stvořenou realitu. Království výhradně po konci se tak jeví jako strnulý a neživotný 

koncept, který nebere v potaz dějinnost Božího konání. O hodnotě tohoto stvořeného, 

časem a prostorem omezeného světa svědčí i Jan, když zaznamenává Ježíšova slova o 

tom, že „nepřišel, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.“54  

Z hlediska teologie laikátu je toto rozlišení důležitým momentem, neboť stanovuje 

meze extrémních pozic a zároveň udává směr veškerého počínání církve. Zcela 

pozemská realizace je vyloučena, jak nás o tom ostatně přesvědčují i zkažené projekty 

Boží vlády na zemi v podobě císařství východního i západního. Oběma říším jistě nelze 

upřít některé dílčí úspěchy, stabilizaci světa, ochranu lidí a vyspělé kultury, ovšem 

jejich univerzalita byla postavena na poslušnosti člověku, byť pomazanému, a 

nárokovala tak v důsledku vyloučení Boha jako vládce – podobně problematické je 

proto pojetí království Božího výhradně jako církevní instituce.55 Avšak jinak se má 

celá věc s Církví jako jednou, svatou, všeobecnou a apoštolskou – tu je možno 

považovat za základní strukturu pro celkové dovršení království zde na zemi. Nakonec 

se církev svým eschatologickým směřováním brání přílišnému optimismu z lidských 

ustanovení, ale i přílišné odtažitosti od světa. 

Problém posunutí království do místa po konci věku, případně jeho sjednocení pouze 

s osobou Krista, je důsledkem inkulturace do řecko-římského okruhu. V zásadě se jedná 

o oslabení praktického rozměru učení o Království a posílení jeho spirituálního a 

mystického rozměru. Vše je nutno chápat v kontextu zaměřenosti řecké filosofie na 

statické, neměnné skutečnosti56 – s tím ovšem mizí do pozadí i společenská stránka 

věci, naopak do popředí vystupuje individuum dokonalé, tedy odhmotnělá entita – duše 

se svou nesmrtelností – namísto vzkříšení těla. Spolu s tím se též klade menší důraz na 

význam dějinnosti světa a spásy. 

Jako jeho vyslanci a služebníci tedy nemůžeme království nastolit, ale můžeme 

udělat mnohé pro to, abychom urychlili jeho příchod, abychom nesvobodnou zemi pro 

něj osvobodili a vyklidili mu stezky na poušti, v nepřítelem zpustošené krajině. 

                                                 

54 J 3,16. 
55 Srov. VIVIANO, Benedict. Království Boží v dějinách, s. 53-63, viz též CONGAR, Yves. Lay 
people in the church, p. 98–99. 
56 VIVIANO, Benedict. Království Boží v dějinách, s. 48. 
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Království musí být završeno, ti, kdo poznali Ježíše, jsou pozváni k jeho dokončení 

spolu s ním. Základem je ovšem praktické povolání57 a společenský rozměr, nejedná se 

o soukromou věc, Království a obrácení má ryze praktické důsledky proměny světa ve 

svět spravedlivější. 

Co z toho vyplývá pro východisko teologie laikátu? Můžeme konstatovat, že Boží 

království v kázání Ježíšově má primárně charakter sociální, tedy nikoliv exkluzivně 

individuální nebo spirituální.58 Tedy jeho realizace se rovná realizaci zcela spravedlivé 

společnosti, ve které není útlaku. Tato společnost je však tvořena výhradně podle 

Božího plánu a vedení, bylo by tedy závažnou chybou považovat za ně jakýkoliv lidský 

projekt. Církev jako taková potom představuje jeho zárodek – vyhlíží jeho definitivní 

příchod a zároveň je povolána působit ve světě a proměňovat ho ke větší slávě Boží.  

                                                 

57 Mk 1,15 a modlitba podle Mt 6, 10–13. 
58 VIVIANO, Benedict. Království Boží v dějinách, s. 25. 
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2.3. Šíření radostné zvěsti jako vztah církve ke světu 

 

Po tom, co jsme si vymezili její východisko, tedy zárodek Božího království, se 

můžeme podívat na samotnou realizaci laickosti církve. Podobně jako ve svém vnitřním 

uspořádání je i ve vztahu se světem církev v určitém napětí, jak jsem poukázal výše. 

V kapitole o Božím království byl tento stav přirovnán k obnově země, zničené válkou. 

Ovšem je třeba mít neustále na paměti, že takováto země není zničena kompletně, že 

kdysi bývala funkční a zdravá, a velká část dobrých věcí přetrvala i přes válku. Tyto 

věci můžeme souhrnně označit jako autonomii profánního světa. 

Jak píše Bruno Forte,59 laickost potom bude uchopení této autonomie ve vztahu 

k náboženské sféře – laickost je světství světa. Laickost je tedy rozměr církve ve světě. 

Jako taková má význam pro to, že uznává hodnotu světa, ve kterém působí – byť 

v průběhu dějin na sebe bere nejrůznější podoby. 

Autonomií stvořených věcí se zabývá též konstituce Gaudium et spes, když v článku 

36 vysvětluje jejich povahu.60 Laickost církve tedy spočívá v přijímání všech 

stvořených skutečností v takovém řádu, v jakém byly stvořeny. Tento řád je potom 

potřeba „prodchnout křesťanským duchem“61 a neustále uvádět do souladu s Boží vůlí, 

neboť „celé dějiny lidstva prostupuje usilovný boj proti mocnostem temnot.“62 Tyto 

mocnosti narušují řád stvoření, a proto proti nim církev vystupuje s odvážným 

působením ve světě, s jeho přetvářením a usilováním o Království Boží. 

Toto vystupování a aktivní působení je možné chápat v rámci šíření radostné zvěsti, 

tedy misie. Misie jako taková znamená důležitý základ vztahu církve a světa,63 a stejně 

tak vztahu jednotlivých křesťanů a světa, proto se na ni podívejme podrobněji. 

Misie v katolickém smyslu přináší do zemí plnost Kristova evangelia, ne jen nějaký 

doplňující prvek k místní kulturně-společenské situaci. Katolictví je tedy zároveň darem 

                                                 

59 FORTE, Bruno. La chiesa della Trinità, s. 337. 
60 „Rozumíme-li autonomií pozemských skutečností to, že stvořené věci a společenské útvary mají 
vlastní zákony a hodnoty, které má člověk postupně poznávat, používat jich a pořádat je, pak je taková 

autonomie požadavek naprosto oprávněný; nejenže to vyžadují dnešní lidé, je to i shodné s vůlí 
Stvořitele. Z toho, jak byly stvořeny, mají všechny věci vlastní trvalost, pravdivost, hodnotu, vlastní 

zákony i uspořádání; to všechno musí člověk respektovat a uznat právo jednotlivých oborů a techniky 

na vlastní metody... Kdo se snaží pokorně a vytrvale zkoumat tajemství skutečnosti, ten je, třeba i 
nevědomky, jakoby veden Bohem, který udržuje všechny věci a působí, že jsou to, co jsou.“ 
61 GS 43. 
62 GS 37. 
63 Srov. EG, kapitola první. 
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a úkolem. Již je ustanoveno společenství věřících v jedné univerzální církvi, která je 

realizovaná společenstvím partikulárních církví a vedená služebníkem služebníků. Toto 

společenství je prostředím lásky, podpory a sjednocené síly k proměně světa. Na druhou 

stranu je ovšem též úkolem – má svět proměnit a spolupracovat na Božím plánu se 

světem, proto je také bytostně misijním společenstvím.  

Církev skrze misii od počátku svého působení oduševňuje svět.64 V tomto konání, 

proměňování tohoto světa a jeho připravování na dovršení Božího království ovšem 

působí a působila mnoha různými způsoby. Nejprve je to vykoupená a žitá existence 

jako impuls pro tuto činnost. Konstantinovský obrat posléze vede též k posílení 

významu misie ad intra, zatímco misie ad extra se stává spíše výjimečnou. Spolu se 

záměrem zvýšení efektivity činnosti v rámci této misie, tedy posílení víry, poukaz na 

specifický eschaton – Jeruzalém jako cíl putování, vědomí šíření víry za každou cenu, 

pak nezřídka dochází k ideologizaci. Tu je následně možno chápat jako pokus prohlásit 

vlastní vůli za vůli Boží, nebo zachovat pozemské ustavení jako Boží království – viz 

kapitola o Božím království. Jejím důsledkem je misie contra gentes – tedy s násilím 

spojené misijní akce, křížové výpravy. 

V důsledku novověkého obratu k subjektu a kolonizační činnosti evropských národů 

opět ožívá též misie ad extra, zvaná nyní misií ad gentes. Cílem je pokrýt celou zemi 

církevní strukturou, a tím dát každému člověku možnost spásy. V průběhu dvacátého 

století, kdy je takto celá země pokryta, ovšem vyvstává nová otázka po misii skupin 

obyvatelstva, které již křesťanské nejsou, což s sebou přináší neméně důležitou otázku 

proč již tomu tak není. 

Z celé řady výše uvedených forem misií potom každý pokřtěný stojí před výběrem 

takové formy, která co nejlépe odpovídá jeho životní situaci. Konkrétním stavem církve 

v západní Evropě je určitá proměna křesťanství pod vlivem vědeckotechnického 

pokroku a zkušenosti různých verzí ateistických režimů. Příklon k individualizaci65 

společnosti činí misii o to obtížnější, neboť ji staví též před úkol představit společenství 

církve jako hodnotnou strukturu a zároveň zachovat význam individua v rámci takového 

společenství.  

                                                 

64 Srov. FORTE, Bruno. La chiesa della Trinità, kap. 8.1, s. 318–336. 
65 Bylo by ovšem chybou považovat individualismus výhradně jako hrozbu nebo komplikaci. 

Otevírají se nám zde daleko větší možnosti pro individuální nasazení laiků a praktické realizování celé 
škály vyvážených vztahů, jejichž vzor je pevně zakotven v Trojici. Vztahy mezi jednotlivými 

osobami, jejich individualita i kolegialita, se potom projevují též na vyšších úrovních – partikulární 
církve spolu se svou specifickou identitou, zároveň tvůrčím napětím – konfliktem – vůči ostatním 

partikulárním církvím, jsou pevně spojeny v jednu církev univerzální, zastřešeny autoritou papeže. 
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Misijní povaha celé církve je důležitou součástí celkového konceptu laickosti 

v církvi, neboť je vlastně celým středem, smyslem církve. Ježíš Kristus ji povolává 

k hlásání evangelia a Božího království, k tomu ustanovuje Eucharistii a posílá  

své učedníky do celého světa. Laické zaměření církve spočívá potom v šíření reality 

vykoupeného člověka a v postupném proměňování světa ke větší slávě Boží. Je to 

jakýsi aspekt podílu každého jednotlivého křesťana na díle stvoření. Tomu je ve křtu 

dána milost posvěcující jeho samotného, ale též milost k posvěcování celého světa, 

zejména ovšem světa, ve kterém žije, v jeho bezprostřední blízkosti. Člověk vykoupený 

Kristem tedy provádí svou specifickou misii, když svým životem svědčí o Kristu. Toto 

svědectví ovšem není nikterak individualistické, neboť jeho základem je pevné 

zakotvení v partikulární církvi, která se stává podporou pro tuto osobní misii. 
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2.4. Laikalita – specifická úloha laiků při budování Božího království 

 

Laickost církve, to je celkové zaměření církve jako takové, směr v rámci dějin spásy. 

Konkrétně se projevuje jako plnění mise, zadané Ježíšem Kristem a realizované 

v projektu, který by se s trochou nadsázky dal dnešním jazykem popsat třeba takto: 

„Příchod Božího království – pozemský rozvojový projekt; investor: Bůh; odpovědný 

manažer: Duch Svatý; pověřený správce: Petr, v případě nepřítomnosti jeho nástupci; 

plánovaná doba: jaro 33 – věčnost; Aktuální stav: probíhá. Tento projekt je realizován 

prostřednictvím fondu výkupné oběti Božího Syna.“ 

Teologie laikátu však zahrnuje též specifický význam působení laiků, jako nositelů 

zvoleného životního stavu, ve světě. Pro účely rozlišení od laického zaměření, laickosti 

církve, toto působení označíme názvem laikalita. Ta se projevuje ve dvou směrech – 

primárně jako práce na věcech světa a působení ke větší slávě Boží v oblasti stvořeného 

světa, sekundárně potom jako přínos a inspirace z věcí světských pro celek církve. 

Konkrétními příklady se budeme zabývat ve třetí kapitole, nyní je třeba se vyjádřit 

k teoretickému základu. 

Celek činnosti církve při přípravě na definitivní příchod Božího království je 

zaměřen na posvěcování světa a jeho přiblížení Bohu. Zatímco osoby zasvěcené se 

zaměřují na věci věčné, laici mají na starosti věci časem vymezené. Hlavním úkolem 

každého laika je potom žít dobrým životem ve svém životním prostředí, a tím vydávat 

svědectví o Kristu. Toto prostředí zahrnuje na prvním místě rodinu, tedy předávání 

radostné zvěsti v jejím rámci, a na místě druhém realitu běžného života ve společnosti.  

Za tímto účelem je bytostným laikovým povoláním realizovat příkaz Pána: „jděte do 

celého světa a hlásejte evangelium“.66 Toto povolání musí každý laik realizovat hlavně 

ve svém pracovním prostředí a občanském životě skrze své jednání s ostatními podle 

evangelia. 

Z hlediska výše zmíněného sociálního rozměru radostné zvěsti je jednou z nejvyšších 

forem specifické misie laika účast na veřejném životě – politika. Velmi naléhavě k tomu 

píše papež František, když tvrdí, že právě politika je jednou z nejcennějších forem 

lásky.67 Zájem o obecné blaho a o spravedlivou společnost je důležitou součástí poslání 

                                                 

66 Mk 16,15. 
67 EG 205. 
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laikátu, a stejně tak i vnášení evangelia do struktur lidské společnosti.68 Církev potom 

poskytuje laikům duchovní zázemí a oporu. 

Stejně tak ovšem může být společenství církve obohaceno prostřednictvím laiků a 

jejich konkrétní zkušenosti ze světa autonomie stvořených věcí a světských struktur, ať 

už se jedná o nové formy slavení a modlitby, nebo o způsoby předávání víry. Tak 

zejména laikové ve svých profesích mohou vyhledávat sémě Ducha svatého a přinášet 

je do celku církve, a stejně tak díky své osobní žité zkušenosti zprostředkovat církvi 

informovaný pohled na znamení doby. 

Laikalita by se tedy dala ve shrnutí popsat jako vzájemná komunikace mezi 

společenstvím církve a světem, který očekává příchod Božího království a připravuje se 

na něj. Klíčovou úlohu při této přípravě pak hrají laici, jejichž primární starostí právě 

stvořený svět je. O konkrétních silných a slabých stránkách této starosti bych se zmínil 

v následující kapitole. 

                                                 

68 GS 43: „Jejich svědomí (laiků) předem dobře formovanému přísluší úkol snažit se o uplatnění 

Božího zákona v životě pozemské obce.“ 
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3. Laický aspekt církve na počátku 21. století 

Církev putuje v čase dějinami. Na této cestě je povzbuzována a vedena Duchem 

svatým, a tak zdatně pokračuje kupředu. Čas od času se ovšem nevyhne temnějším 

obdobím, někdy narazí na nečekané překážky, někdy zvolí zdánlivě lehčí, ve 

skutečnosti však složitější cestu. Přitom ale neupadá do pocitů beznaděje, ale s novým 

zápalem se vydává vstříc završení světa a svět zároveň proměňuje ke větší slávě Boží.  

V tomto proměňování, jak jsme výše zmínili, mají své zcela nezastupitelné místo 

laikové. Obohacují církev zejména v oblasti zájmu o stvořené, tedy časové věci a 

struktury.  Svým specifickým způsobem tak jsouce s církví, v církvi a církví kráčejí 

k plnosti Božího království. Mnohdy zakoušejí církev silnou a sebejistou, v ní útěchu a 

oporu, avšak někdy jsou též účastni její slabosti, pomalosti nebo nepřijetí. I na nich leží 

zodpovědný a dobrodružný úkol rozeznávat znamení času a upozorňovat na ně, ať už se 

jedná o stezky schůdné, nebo právě ta nebezpečí, která se přibližují, a církev mohou, ať 

z venku nebo zevnitř, ohrozit. 

V této kapitole bych se proto chtěl právě situaci církve s přihlédnutím k některým 

znamením času věnovat. Pro tento účel jsem zvolil formu, která usnadňuje uchopit svět 

okolo nás a zasadit ho do konkrétnějších kategorií – SWOT analýzu. Podíváme se proto 

aspektem výše zmíněné inkluzivity na některá témata, která jsou podle mého názoru pro 

současnou církev aktuální a významným způsobem se týkají laiků a jejich místa v ní. 

Jedná se vesměs o společensky aktuální témata, mohli bychom je označit jako určité 

křižovatky v čase. 

3.1. Silné stránky postavení laiků v celku církve a ve světě 

Celá církev svým životem vydává svědectví o radostné zvěsti. Laici jsou k tomuto 

úkolu povzbuzováni a podněcováni zejména v oblasti politiky – což je primárně oblast 

mezilidských vztahů. V mnoha případech je to právě aktivita laiků v církvi, která 

přispívá k její celkové síle a odvaze vystupovat ve světě a navzdory světu. Na tyto silné 

stránky se nyní podíváme blíž. 
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Realizované pastorační a ekonomické rady farnosti 

 

Podnět Druhého vatikánského koncilu k většímu aktivnímu zapojení laiků v církvi 

byl dosud asi nejvíce realizován prostřednictvím pastoračních a finančních rad farnosti, 

sloužících coby poradní orgány při výkonu správy farního společenství knězem.  

Z hlediska teologie laikátu je toto nesmírně důležité, neboť je to jeden ze způsobů, 

jakým mají angažovaní laikové možnost se podílet na správě věcí časných v rámci 

církve a jejího uspořádání. Na druhou stranu to dává k dispozici knězi do rukou 

užitečný aparát. 

Prostřednictvím těchto rad je laikům možno do jisté míry ovlivňovat pastoraci, stejně 

jako ekonomické směřování farnosti. Rada ovšem není určena výhradně laikům,69 

mohou v ní stejně tak zasedat osoby zasvěceného života, přičemž jí vždy předsedá 

administrátor. 

 Zodpovědná osoba, ať už biskup nebo kněz, si může podobu tohoto orgánu určit 

podle toho, jak mu to vyhovuje. Je dobrým zvykem, že se při stanovování rady dbá na 

to, aby v ní zasedali lidé s odbornou znalostí věci, což je důležité hlavně v případě rady 

ekonomické, ale aby v ní pokud možno byli též zástupci celé obce. V některých 

místních církvích tedy dochází k tomu, že k určitému základu rady, utvořenému z kněze 

nebo kněží, a pastoračních pracovníků jsou uspořádány volby, ve kterých celá obec 

vybírá své zástupce, kteří ovšem podle současných pravidel musí „vynikat pevnou 

vírou, dobrými mravy a moudrostí“.70 V některých farnostech jsou dokonce tyto volby 

specifikovány tak, aby každá část kostela měla v radě svého zástupce – tedy jak věřící 

laici, tak ministranti, tak lidé, kteří se angažují v místní charitě, tak lidé zajišťující 

hudební doprovod k bohoslužbám, tak například zástupce z ekonomické rady (pro 

odbornou pomoc faráři při jednání). 

Tento způsob vedení farnosti hodnotím jako jeden z největších kroků směrem 

k plnému praktickému uznání a docenění důstojnosti laiků a jejich specifických darů ke 

službě společenství, ke službě Božímu království. 

Ovšem naléhavou otázkou zůstává míra působnosti těchto orgánů, neboť, jak je 

ostatně v kodexu kanonického práva výslovně uvedeno,71 hlas rady v obou případech je 

                                                 

69 CIC (1983) kán. 512 §1. 
70 CIC (1983) kán. 512 §3. 
71 CIC (1983) kán. 514. 
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pouze poradní, a lze tedy vznést oprávněný dotaz po míře jejich odpovědnosti a 

skutečném podílu na fungování společenství, nemají-li usnesení tohoto orgánu žádnou 

míru závaznosti. Důsledkem ustanovení o poradních orgánech je potom určitá míra 

formálnosti takovýchto nástrojů. Pokud se následně podíváme na způsob jejich 

ustanovení, zjistíme, že se zřizují jen tehdy, jsou-li uznány za vhodné. O tomto tématu 

se však zmíním v následující podkapitole. 
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Teologické vzdělání i pro laiky 

 

Na mnoha fakultách a universitách se ve velké míře otevřela příležitost pro studium 

posvátných věd i pro zájemce z řad laiků, což je bezpochyby krok správným směrem. 

Laici dnes mnohde vykonávají pastorační funkci, kterou dříve zastával kněz – výuka 

náboženství, pastorační vedení různých společenských skupin, příprava na přijetí 

svátostí ap., a k tomu potřebují solidní teologický základ. Jak učí pastorální konstituce 

Gaudium et spes, „je dokonce žádoucí, aby mnoho laiků dosáhlo přiměřeného vzdělání 

v posvátných vědách a aby se jich mezi nimi našlo dost, kteří se věnují těmto studiím 

naplno, popřípadě i na vyšší úrovni“.72 

„Stále naléhavějším se dnes ukazuje teologické vzdělání laiků“, píše v exhortaci 

Christifideles laici73 papež Jan Pavel II., a potvrzuje tím slova uvedená výše. 

Samotnému vzdělávání v rámci vysokých škol se věnuje konstituce Sapientia 

Christiana, vydaná papežem roku 1979. V ní je stanoveno, že „církevní fakulty jsou 

otevřené všem, jak klerikům tak laikům, kteří mají zákonné svědectví (testimonium 

legitimum) a díky mravnému způsobu života a předchozím studiím jsou vhodní k tomu, 

aby byli na fakultu zapsáni“.74 

Jak poukazuje například část „uplatnění“ v informacích o oboru katolické teologie, 

toto vzdělání umožňuje laikům vykonávat „samostatnou pastorační práci ve všech 

institucích katolické církve, specializované formy pastorace v církevních institucích, 

výuku náboženství a etiky na základních a středních školách“,75 a stejně tak jim 

poskytuje předpoklady pro duchovenskou činnost v rámci církevní hierarchie. 

V souvislosti s tím ovšem vyvstává závažná otázka, jak správně upozorňuje ve svém 

článku Paul Lakeland,76 do jaké míry jsou tito lidé ještě laiky a od kterého času se 

stávají součástí hierarchie. Pramenem této nejasnosti je nedostatečné vymezení, 

nedostatečný překryv funkce a formy angažujících se věřících. Z hlediska funkce jde 

totiž bezpochyby o určitou část hierarchie, zatímco z hlediska formy se jedná o 

přechodnou výpomoc, která nezakládá žádnou hierarchickou pozici. 

                                                 

72 GS 62. 
73 ChL 60. 
74 SCh 31. 
75 Informační článek o studiu katolické teologie, [2015-04-24]. 

 <http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1198.html>. 
76 LAKELAND, Paul. Laická služba v církvi: teologické monstrum? (září 2010) [2015-04-24]. 

<http://www.getsemany.cz/node/2725>. 
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Ekumenické aktivity laiků, iniciativa v malých společenstvích místních církví 

 

Na poli žité spirituality dochází k utváření velkých společenství, ať už se jedná o 

komunity Chemin neuf, Blahoslavenství, nebo o hnutí – charismatické, fokoláre, taizé 

ap. Tato hnutí by nebyla možná bez odpovědi mnohých laiků na vnitřní volání Ducha. 

Některá z těchto společenství v rámci církve přesahují své domovské denominace a 

poukazují tak na inkluzivní pojetí Církve, nastíněné na Druhém vatikánském koncilu. 

Samotnému inkluzivnímu pojetí světa se budeme věnovat v kapitole „možnosti“, 

nyní jen krátce zmiňme jeho význam pro ekumenismus a mezináboženský dialog. Jde o 

určitý posun chápání člověka a jeho hledání Boha. Zatímco k exkluzivnímu pojetí 

církve před Druhým vatikánským koncilem bylo vlastní chápat ostatní náboženství a 

křesťanské denominace jako nežádoucí následky působení zlého, s pozitivním 

přístupem a otevřeností vůči nim se můžeme setkat v konstituci Lumen Gentium77. 

Deklarace Nostra Aetate se potom zabývá poměrem církve k ostatním náboženským 

tradicím. Důležitým místem je uznání, že členové ostatních náboženství a denominací 

taktéž usilují o to obracet se k Bohu, i když formami nedokonalými a někdy třeba 

zamlženými. 

Samotný ekumenismus, tedy sbližování a spolupráce s představiteli ostatních 

křesťanských denominací, je možný na základě společného křestního vyznání. 

Nejvýznamnější je situace na úrovni farností. Jak píše papež František, farnost rozhodně 

není zanikající struktura,78 i když v některých místech vlivem nedostatku kněží museli 

biskupové přistoupit k pokusu se sloučením několika obcí. Přesto je nutno mít na 

paměti, že farnost je „církevní přítomnost na daném území, prostředím, kde se 

naslouchá Slovu a kde roste křesťanský život, dialog, zvěst, velkodušná láska, adorace a 

bohoslužba“.79 A právě proto může jedna obec křesťanů vstupovat do plodného a 

významného kontaktu se druhou obcí, mohou se navzájem podporovat a sdílet 

společenství Krista. A tak se na mnohých místech skutečně děje – příkladem budiž 

vzájemná výpomoc v čase opravy kostela nebo naopak modlitebny. Nejbližším 

kontaktem jsou pak společné bohoslužby v rámci Ekumenického týdne, každoročně 

pořádaného, úspěšná akce Noc kostelů nebo sdílená charitní činnost. 

                                                 

77 LG 15,16. 
78 EG 28. 
79 EG 28. 



 

38 

 

Další oblastí, ve které dochází k četnému setkání napříč denominacemi, jsou nová 

hnutí se specifickou spiritualitou. Jejich důležitým specifikem je veliká otevřenost 

okolnímu světu a silná spoluúčast laiků, jako i velké zaměření se na Ducha svatého. 

Často se jedná o komunity křesťanů, kteří spolu tráví čas v modlitbě a při společných 

aktivitách, nehledě na jejich církev. 

Příkladem může být komunita bratří v Taizé. Toto společenství vzniklo okolo Rogera 

Schutze ve čtyřicátých letech 20. století a zformovalo se jako místo společné modlitby a 

zasvěceného života. Roku 1969 byl do něj přijat první katolík a dnes již fraternitu tvoří 

přes sto bratří z různých částí světa i různých církví.80 

Veliký význam tohoto společenství ovšem spočívá v tom, že každoročně je také 

místem, kam se sjíždí mnoho mladých z celého světa, aby spolu s ním prožili týden 

modliteb a vzájemného sdílení.81 Každoročně také pořádají tzv. pouť důvěry ve velkých 

městech pro celé kontinenty.82 Smyslem těchto setkávání ovšem není založení nějaké 

nové církve, hnutí nebo struktury, ale posila pro jednání v duchu evangelia v běžném 

životě těch, kteří se setkání účastnili, a posílení důvěry mezi lidmi. Tedy aby „každý, 

kdo se zúčastní nějakého zastavení na pouti důvěry, je zván, aby se vrátil domů a žil 

tam to málo, co pochopil z evangelia, a aby tak činil se stále větším vědomí života, 

který v něm přebývá, a skutečnými gesty solidarity, která může uskutečňovat ve svém 

bezprostředním okolí. V mnoha zemích se mladí pravidelně scházejí k modlitbám se 

zpěvy z Taizé. Přitom zůstávají ve svém každodenním životě a ve spojení s místní 

církví“.83 

Je důležitou skutečností, že katolická církev se před tímto společenstvím neuzavřela, 

ale naopak s ním aktivně spolupracuje, dokonce v jeho čele nyní stojí bratr Alois, který 

je katolíkem.84 Celková snaha o jednotu dobře koresponduje s tím, co o jednotě, a 

zvláště o jednotě v otázce společenské, píše papež František.85 

Dalším významným proudem je charismatická obnova. Její začátek lze datovat do 

roku 1956, kdy se v prostředí protestantských církví objevují skupiny spontánní 

                                                 

80 Informační portál Taizé v ČR - komunita, [2015-04-24]. 
<http://www.taize.fr/cs_rubrique325.html>.  
81 Informační portál Taizé v ČR – cesta do Taizé, [2015-04-24]. 
<http://www.taize.fr/cs_rubrique326.html>. 
82 Informační portál Taizé v ČR – pouť důvěry, [2015-04-24]. 

<http://www.taize.fr/cs_article13504.html>. 
83 Tamtéž. 
84 Informační portál Taizé v ČR – Bratr Alois, představený komunity Taizé, [2015-04-24]. 
<http://www.taize.fr/cs_article2700.html>. 
85 EG 226-230. 
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modlitby směřující k duchovní obnově. V roce 1967 potom vznikla první taková 

skupina i v katolické církvi, v prostředí studentů a profesorů katolické univerzity 

v Duquesne, kteří se snažili o prohloubení svého života a uvedení myšlenek Druhého 

vatikánského koncilu do praxe.86 Při víkendovém setkání zakusili účastníci to, čemu se 

říká „křest v Duchu svatém“.87 

Hnutí se rychle rozšířilo po celém světě, takže již v roce 1990 se k němu hlásilo na 

72 milionů katolíků po celém světě.88 Jak píše Slavík v pojednání o křtu v Duchu 

svatém,89 odhadem v roce 2000 měl tuto zkušenost každý desátý katolík. S touto 

zkušeností souvisí, že „Církev prožívají tito křesťané a křesťanky opravdu jako 

společenství, v němž existuje vzájemná služba charizmaty a vědomí odpovědnosti za 

konkrétní společenství. Prohlubuje se užívání charizmat, ale objevují se i nové dary, 

„běžné i mimořádné“, jako jsou dar proroctví, uzdravování, mluvení v jazyku, poznání, 

ale i vyučování, vedení a organizace, starost o mládež, moudrost a rada.“90 

Opět se zde můžeme setkat se zajímavou strukturou, kdy základem charismatické 

obnovy není nějaká nová organizace, ale zaměření na život ve společenství, především 

ve společenství místním. Malé modlitební skupinky se tak každý týden setkávají, a tvoří 

prostor pro vzájemné sdílení a obohacení z rozličných darů Ducha svatého, kterými 

disponují jednotliví křesťané.91 Přínos těchto uskupení potvrzuje i papež František, když 

říká, že: „Církev se nemůže obejít bez modlitební plíce a velmi mne těší, že ve všech 

církevních institucích přibývají modlitební skupiny, společenství rozjímavé četby Slova 

a stálé eucharistické adorace.“92 

                                                 

86 Vznik Charismatické obnovy (1.6.2001) [2015-04-24]. <http://www.cho.cz/clanky/Vznik-
Charismaticke-obnovy.html>. 
87 o celém fenoménu podrobněji pojednává Michal Slavík in SLAVÍK, Michal. Pojem křtu Duchem 
svatým [2015-04-24]. <http://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Pojem-krtu-Duchem-svatym.html>. 
88 METZ, Ken. Dvacet pět let růstu. Effatha, č. 2, roč.II., Portál, Praha, 1992. 
89 http://www.pastorace.cz/Knihovna/3-Krest-Duchem-dnes.html 
90  Srov. SLAVÍK, Michal. Závěr [2015-04-24]. <http://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Pojem-krtu-

Duchem-svatym.html>. 
91 „Mnoho lidí se v síle Ducha vydává na cestu Evangelizace. To vše bez nějaké zvláštní struktury. 

Proto za základní buňku svého působení považuje právě "společenství modlitby", které je zasazené 
většinou do farnosti. Toto společenství se setkává nejčastěji jednou za týden nebo čtrnáct dní, a jedná 

se o hodinu a půl nebo dvě hodiny dlouho trvající setkání. Jeho vedení je svěřeno animátorovi nebo 

malé skupince animátorů nejčastěji laiků, kteří vedou ostatní členy pomocí četby Písma, zpěvů, 
přednášek. Během setkání se často projevují charismata, která jsou pro toto hnutí charakteristická: 

modlitba v jazycích, proroctví atd.“ viz Vznik Charismatické obnovy (1.6.2001) [2015-04-24]. 
<http://www.cho.cz/clanky/Vznik-Charismaticke-obnovy.html>. 
92 EG 262. 
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Rozšíření působnosti laiků skrze politickou reprezentaci 

 

Bytostně laickým povoláním je působení ve světě skrze politickou moc. K tomuto 

způsobu v dnešní době slouží zejména systém zastupitelské demokracie, v jehož rámci 

má každý bez rozdílu příležitost podílet se na správě věcí časných ke větší slávě Boží.  

K angažování ve věcech veřejných povzbuzuje mnoho dokumentů Magisteria. 

Ucelenou nauku k politice poskytuje právě dokument Druhého vatikánského koncilu 

Gaudium et Spes v kapitole čtvrté. Na začátku stanovuje, že smysl sdružování se, a tím 

pádem i politiky celé spočívá v úsilí o obecné blaho, které představuje „souhrn 

podmínek společenského života, v nichž mohou jednotlivci, rodiny i sdružení plněji a 

snadněji dosáhnout dokonalosti“.93  

Podle listu svatého apoštola Pavla Římanům94 má stát a vládní moc původ u Boha, 

tedy je součástí přirozenosti lidské. Z toho také vyplývá, při výkonu státní moci 

v mezích mravního řádu, vázanost občanů ve svědomí k poslušnosti veřejné moci.95  

Zároveň je třeba si uvědomit, že politika a politické angažování křesťanů naprosto 

není nějakým zlem nebo oblastí pro křesťany apriori nepřístupnou nebo dehonestující. 

Je pravdou, že věřící, kteří jsou v oblasti správy obce aktivní, jsou více vystaveni jevům 

jako je korupce, kult moci a další morální ohrožení, to ovšem nemá zavdat příčinu ke 

skepsi a rezignaci na politické působení.96 Jak učí koncilní otcové, „církev soudí, že si 

zaslouží chválu a uznání práce těch, kteří se ve službě lidem věnují veřejným zájmům a 

berou na sebe břemena spojená s takovým úkolem“.97 Církev sama, ač je na státu ve své 

oblasti nezávislá, stejně jako je stát nezávislý v oblasti své na ní,98 přece povzbuzuje a 

podporuje své členy k politické angažovanosti, jako i k odpovědnosti a plně stojí za 

politickou svobodou.99 

Papež František dokonce jde ještě dál, když se modlí za politiky, kteří budou 

naslouchat také nářku chudých. O samotné politice pak říká, že je „vznešeným posláním 

a jednou z nejcennějších forem činorodé lásky, protože hledá obecné dobro“.100 

V otevřenosti k transcendenci pak vidí možnost, jak zformovat novou politickou a 

                                                 

93 GS 74. 
94 Řím 13,1–5. 
95 GS 74. 
96 ChL 42. 
97 GS 75. 
98 GS 76. 
99 Tamtéž. 
100 EG 205. 
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ekonomickou mentalitu, která by mohla překonat absolutní dichotomii mezi ekonomií a 

společným, sociálním dobrem.101 Zde se ukazuje veliký úkol pro laiky, kteří přijali 

evangelium, aby ho hlásali právě tímto specifickým způsobem. 

Konkrétní realizace účasti na veřejném životě pak probíhá zpravidla skrze systém 

politických stran. Už od konce 19. století vznikají strany, které se nebojí spojit svůj 

program s aktivním hlásáním radostné zvěsti. Tyto strany, ve většině zemí známé jako 

strany lidové, zakládají svoji činnost na bázi křesťanského étosu a jejich praktické 

kroky jsou inspirovány sociální naukou církve. Jak naléhavě připomíná papež Jan Pavel 

II., „především laici, kteří se různým způsobem angažují v politice a v sociální oblasti, 

nezbytně potřebují znát sociální nauku církve“.102 

Ovšem křesťané aktivně působí i v jiných stranách, kde se snaží aktivně prodchnout 

jejich ideologii duchem evangelia a naplňovat v jejich řadách různými způsoby zájmy 

obecného blaha. Církev samotná potom vyvíjí snahu o působení zejména na poli, které 

se týká sociálních otázek.103 Otevřenou otázkou do budoucna zůstává, nakolik se 

samotná církev snaží o duchovní vedení jednotlivých politicky angažovaných laiků a 

prohlubování jejich znalosti sociální nauky, kterou světu předkládá. 

                                                 

101 Tamtéž. 
102 ChL 60. 
103 Informační portál pracovní skupiny pro sociální otázky ČBK [2015-04-24]. 

<http://www.socialninauka.cz/>. 
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3.2. Některá problematická témata participace laiků na životě v církvi 

 Církev, tedy její viditelná část, je součástí lidské společnosti. Jako každá 

taková součást má i své slabší stránky. Ty můžeme nalézt v komunikaci a míře 

participace uvnitř církve, ale i v tématech, kterými se prezentuje. Palčivou otázkou 

zůstává též určitá krize identity a pokles nadšení. V této podkapitole se na zmíněné 

problémy zaměříme. 

 

Nedůsledné pojmenování časných záležitostí v rámci Církve a z toho plynoucí 

nedostatečné kompetence pro laikát v oblasti správy časných věcí Církve  

 

Je mnoho oblastí, které v rámci církve nesouvisí bezprostředně s otázkou spásy, tedy 

otázkou věčnosti. Jedná se zejména o funkční provoz a jeho zajištění. Je zřejmé, že 

stejně jako laici ve věci věčnosti, i osoby zasvěcené ve věcech časných mají své slovo, 

ovšem primární starost, primární správa, a tím pádem i zájem spočívá v případě 

zasvěcených ve věcech věčnosti, v případě laiků pak ve věcech časných, do kterých 

bezpochyby patří i otázka hmotného zajištění a legálního fungování, tedy správy církve.  

Že se jedná mnohdy o strukturální problém, dosvědčuje spolu s biskupy také papež 

František, kdy upozorňuje na redukci víry do oblasti několika byrokratických postupů a 

s tím související nebezpečný jev převahy administrace nad pastorací.104  

Co se hmotného zázemí týká, můžeme už v Novém zákoně nalézt, že apoštolové 

rozumně určili několik mužů, kteří mají mít věci majetku a časného existenciálního 

zajištění na starosti, zatímco oni budou vyučovat a kázat tak, jak se to líbí Bohu.105 

Tento problém je částečně propojen s nedostatkem kněží, ovšem jak angažovanost 

laiků v pastoraci,106 tak opatrné pokusy ve správě církevních obcí107 jsou možná 

důvodem k přehodnocení negativního postoje108 vůči takovým církevním strukturám, 

které by na poli funkce svěřily spolu s větší mírou odpovědnosti též větší míru 

                                                 

104 EG 63. 
105 Sk 6,1–6. 
106 Výroční zpráva AP 2013, [2015-04-24]. <http://www.apha.cz/file/29491/vz-2013.pdf>, s.7. 
107 Ve svém díle to popisuje brazilský kněz Leonardo Boff, in BOFF, Leonardo. Ecclesiogenesis: the 
base communities reinvent the church. Maryknoll, NY: Orbis Books, c1986. 
108 ChL 23. 
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kompetence v rozhodování o církvi laikům. Samotná exhortace totiž vzápětí povzbuzuje 

k větší míře pastorační odpovědnosti laiků.109 

 Veliký potenciál se tu pak otevírá pro katolické ženy, kdy se v poslední době 

vážně diskutuje o možnosti udělení jáhenského svěcení pro některé z nich. Kladně se 

k tomu vyjádřil například německý arcibiskup Robert Zollitsch nebo kardinál Walter 

Kasper,110 zamítavě se k celé věci staví řezenský biskup Rudolf Voderholzer.111 

Důležitý je také impuls od papeže Františka, když tvrdí, že „je však ještě zapotřebí 

rozšířit prostory pro pronikavější ženskou účast v církvi. Protože „ženský génius je 

nezbytný ve všech projevech sociálního života; z tohoto důvodu je třeba zaručit účast 

žen také v pracovním prostředí“112 a v různých místech, kde jsou přijímána závažná 

rozhodnutí jak v církvi, tak ve společenských institucích.113 V dalším článku pak 

objasňuje autoritu kněžství, která vychází ze slavení eucharistie a zároveň tak vyzývá 

pastýře i teology, aby pomohli „lépe poznat, co to obnáší vzhledem k možné roli ženy 

tam, kde se přijímají důležitá rozhodnutí v různých oblastech církve“.114  

K samotnému tématu se též hojně vyjadřují představitelky teoložek, neboť se jedná o 

významnou oblast feministické teologie. Sestra Joan Chittister ve svém článku115 

oceňuje papežovo odhodlání k promýšlení nových cest a přístupů, ovšem poukazuje na 

dvě zásadní věci. Na jedné straně vyjasňuje pozice feminismu116 a na druhé straně 

upozorňuje na skutečnost, že identifikovat roli ženy výhradně s mateřskou úlohou 

znamená redukovat její život a schopnosti na dvacet let života. 

Profesorka Elizabeth Johnson poukazuje na zajímavou situaci u katolických žen, kdy 

„místo toho, aby s papežem souhlasily, ho nabádají k rozvinutí teologie mužů, nebo 

                                                 

109 ChL 26. 
110 Umlaufoviny.com. Ženy jáhenky? Ano, ale napůl. (9.5.2013) [2015-04-24]. 
<http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/zeny-jahenky-ano-ale-napul>.  
111 Umlaufoviny.com. Jáhenství katolických žen už není tabu. (30.4.2013) [2015-04-24]. 
<http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/jahenstvi-katolickych-zen-uz-neni-tabu>. 
112 Kompendium sociálního učení církve, 295. 
113 EG 103 
114 EG 104 
115 CHITTISTER, Joan. We are at a crossroads for women in the church (11.12.2013) [2015-04-24]. 
<http://ncronline.org/blogs/where-i-stand/we-are-crossroads-women-church>. 
116 „In fact, intelligent men as well as intelligent women realize now that feminism is not about 
femaleness. It's not about female chauvinism either, or feminismo machismo. And it's definitely not 

about women wanting to act like men. 

Feminism is about allowing every member of the human race to become a fully functioning human 
adult, to make choices at every level of society, to participate in the decision-making that affects their 

lives, to be financially independent, to be safe on the streets, secure in their homes, to have a voice in 
the courts and constitutional bodies of the world -- to enjoy, in other words, full and equal civil 

rights.“ 
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radši propracované teologie žen“.117 Odvozuje tak z ohlasů na nedávné sympozium, 

pořádané k 25. výročí dokumentu Mulieris dignitatem.118 

Je tedy zřejmé, že volání po větších možnostech působnosti laiků v církevních 

strukturách je značné a že si tuto skutečnost uvědomují na všech úrovních církevní 

hierarchie. 

                                                 

117 „Rather than agreeing with the pontiff, many insisted that a theology of men must also be 

developed, or better yet, an all-inclusive theology of the laity.“ Celý rozhovor v článku MANSON, 
Jamie L. Feminism In Faith: Sister Elizabeth Johnson’s Challenge To The Vatican. (7.3.2014) [2015-

04-24]. <http://www.buzzfeed.com/jamielmanson/feminism-in-faith-catholicism>.  
118FINCHER, Megan – DUNNE, Colleen. Women resistant to Pope Francis' call for new theology 

(4.11.2013) [2015-04-24]. <http://ncronline.org/news/women-resist-call-new-theology>.  
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Otázka kompetencí – dospělost ve vzdělání a samostatnost v uvažování laiků  

 

Jedním z problémů, kterým bych se chtěl věnovat, je též otázka dospělosti laiků, tedy 

řádného uznání této skutečnosti z hlediska organizace církve a důsledné teologické 

reflexe. 

Tuto pro laickou identitu významnou otázku si klade ve svém článku „Maturity and 

the Lay Vocation“119 teolog Paul Lakeland. Vychází z Congarova pojetí laiků a volá po 

obnovení jejich chápání jako věřícího lidu.  

Jako problémové vnímá nepřátelské církevní struktury, které zbytečně stavějí laiky 

do role nechápajících dětí. Upozorňuje přitom na fakt, že ve věci vzdělanosti laiků, i 

v oblasti teologie, došlo alespoň v západním světě ke značnému zlepšení. Stejně tak 

vlivem imigrace byly četné komunity obohaceny o nové názory a pohledy na svět. 

Katolická církev roste, a ve Spojených státech je největší denominací, čítající na 65 

milionů věřících. Přes tuto očividnou skutečnost mají laici k vedoucím pozicím v rámci 

církve zapovězen přístup. Ačkoliv disponují možností podílet se na práci pastoračních a 

ekonomických rad farnosti, výkonnou mocí disponují výhradně biskupové, eventuelně 

kněží. 

Podle názoru Lakelanda se jedná o strukturální útlak laiků, který na jedné straně ústí 

ve hněv, jako například v situaci pedofilních skandálů, a tento hněv vede k odvaze 

jednat. Na straně druhé ovšem často vede k pasivitě, která je útlakem zpevňována.120 

Upozorňuje také na tři základní poznámky ohledně laikátu: 1) na laický souhlas – ten 

dává do kontextu s volbou biskupa ze strany laiků, 2) koncilem objevené sensus 

fidelium – poukazuje na pasáž z Dei Verbum121 a její aplikaci na všechny členy církve, 

a 3) laikát, který je vymezen právě svou světskostí, primárním zaměřením a 

odpovědností za svět. 

Následně přichází s tvrzením o změně metody teologie od deduktivní k induktivní, 

načež konkrétně v ekleziologii navrhuje pojem eklezialita – totiž ekleziologie tvořená 

                                                 

119 LAKELAND, Paul. Maturity and the Lay Vocation: From Ecclesiology to Ecclesiality. In: 
MULDOON, Tim. Catholic identity and the laity. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, c2009, s. 241–260. 
120 Tamtéž., s. 245. 
121 DV 8: „Tato apoštolská tradice prospívá v církví s pomocí Ducha svatého. (5/Srov. 1. vat. koncil, 
Věrouč. konst. o katolické víře Dei Filius, kap. 4: Denz. 1800 (3020).) Vzrůstá totiž chápání 

předaných věcí a slov, a to jak přemýšlením a studiem věřících, kteří je uchovávají ve svém srdci 
(srov. Lk 2,19 a 51), tak hlubším pochopením duchovních skutečností z vlastní zkušenosti, tak také 

hlásáním těch, kteří s posloupností v biskupském úřadě přijali bezpečné charizma pravdy.“ 
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odspodu, jinými slovy ekleziologie jako reflexe života víry církevního společenství.122 

Jeho hlavním argumentem pro indukci je dostatečné uznání působení Ducha a citu víry, 

neboť induktivní přístup bere v potaz lid Boží, kontext partikulární církve a zabývá se, 

narozdíl od dedukce, věcmi konkrétními. Nepopírá primát papeže a biskupskou 

kolegialitu, ale poukazuje na to, že obojí má v posledku reflektovat víru církve. Zmiňuje 

také některá významná hnutí, která nebyla zreflektována, a jmenuje několik odvážných 

francouzských teologů.123 

Dále se soustřeďuje na popis situace ve Spojených Státech, kde katolíků přibývá, 

ubývá ovšem kněží a pravidelných účastníků bohoslužeb. Stejně tak mnohdy chybí 

generace X (narození mezi lety 1960-1980) a „millenials“ (narození mezi 1980-2000). 

Analýzu církve opírá o výsledky rozsáhlého dotazníkového průzkumu, publikovaného 

roku 2007.124 Z něj pak vyvozuje, že katolíci jsou pevní co se základů nauky církve 

týká, dále že v etických otázkách upřednostňují své svědomí, nehledě na učení církve a 

nejsou spokojeni se svou rolí de facto pasivních příjemců milosti.125 

Na základě těchto dat se potom táže: znamená to, že se vyučují špatné věci, nebo 

dobré věci špatným způsobem, nebo jsou laici plní hříchu? Kde potom je sensus 

fidelium? V souvislosti s vyšším životním standardem a vzdělaností se objevuje též 

kritický pohled na nauku církve. „Laikové se stali dospělými.“126 V reflexi tohoto 

tvrzení analyzuje jednotlivé obrazy církve a přiklání se k obrazu „lidu Božího“. Pracuje 

také s konceptem „ekleziologie celého těla“127, přičemž vnímá nesoulad mezi vyspělostí 

laiků a jejich adekvátním strukturálním zařazením v církvi. 

Jistým pokrokem byl v této věci dotazník k synodě o rodině, iniciovaný papežem 

Františkem, o kterém píšu níže. Že i papež si je vědom oprávněnosti námitky na 

nedostatečné naslouchání laikům, svědčí jistě i jeho poznámka o stádu a biskupově 

vztahu k němu: „Proto je někdy vpředu, aby ukazoval cestu a podporoval naději lidu, 

jindy je svojí jednoduchou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech a v určitých 

okolnostech bude muset jít za lidem, aby pomohl těm, kteří zůstali vzadu, a také proto, 

že stádce má svůj čich pro rozpoznání nových cest.“128 

                                                 

122 LAKELAND, Paul. Maturity and the Lay Vocation, s. 246. 
123 Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Jean Daniélou. 
124 Srov. D'ANTONIO, William V. American Catholics today: new realities of their faith and their 

church. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, c2007. 
125 LAKELAND, Paul. Maturity and the Lay Vocation, s. 253. 
126 Tamtéž, s.254. 
127 „Whole-body Church“. 
128 EG 31. 
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Každý křesťan je chrámem Ducha.129 Jelikož má důstojnost královskou skrze křest a 

účast na eucharistii, má v sobě též potenciál řídit ostatní bratry a vést je ke větší slávě 

Boží. Je tedy namístě si položit otázku, proč tato skutečnost není dostatečně 

reflektována v uspořádání církve? Neboť též, jak i Lakeland upozorňuje, vzhledem 

k daleko vyšší míře vzdělanosti již neplatí, že intelektuální a mocenskou elitou v rámci 

církve jsou výhradně osoby zasvěcené – ba naopak: též laici jako synové a dcery Boží 

nezasvěceného života jsou platnou a důležitou součástí církevního společenství. 

Papež František nabízí ke zmíněným tezím dobré přirovnání, když říká, že „celek je 

více než část.“130 Zároveň tu představuje celek nikoliv jako sféru složenou z částí, ale 

jako mnohostěn, ve kterém má místo každý, který pojme a uslyší každého, kdo má 

nějaký dobrý nápad, neboť jsou tam také „lidé, kteří mohou být kritizováni za své 

omyly, protože mohou nabídnout něco, co nemá být ztraceno.“131 

                                                 

129 1 Kor 3,16. 
130 EG 234–237. 
131 EG 236. 
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Otázka hlásání evangelia a frekvence témat při dialogu se světem 

 

Jednou ze slabých stránek církve, a to jak hierarchie, tak laiků, je frekvence témat a 

kontext, ve kterých je důraz na tato témata kladen. Žijeme totiž v době mediálních 

zkratek, ale zároveň v době velikého množství informací. K předání určitého poselství 

se pak jeví účelným, aby byla některá klíčová témata, vyvěrající z poselství evangelia, 

formulována ve své zkrácené podobě. Vystavují se tak ovšem zároveň riziku toho, že 

budou sdělována někomu, kdo není patřičně vzdělán ve věci křesťanství a vyloží si tak 

jejich smysl úplně jinak, resp. svůj pojem o církvi zredukuje na několik morálních témat 

bez kontextu.132 

Zvěstování evangelia též musí mít určité proporce. Na prvním místě je výzva 

k odpovědi Bohu, který nás miluje a zachraňuje. Tato odpověď se realizuje tím, že Jej 

„uznáváme ve druhých, vycházíme ze sebe a hledáme dobro všech“.133 Způsob jednání, 

úvah a přemýšlení tedy musí vycházet z této základní premisy – jinak nám hrozí 

mnohem závažnější nebezpečí, totiž, že se morální nauka církve sesype jako domeček 

z karet a zbude z ní jen soubor věroučných či morálních akcentů.134 Jak poznamenává 

papež František spolu s účastníky synodu o evangelizaci, „spíše než jako odborníky na 

apokalyptické diagnózy nebo obskurní soudce, kteří mají zalíbení ve vyhledávání všech 

rizik a úchylek, je dobré, abychom byli viděni jako radostní hlasatelé vznešených 

nabídek, opatrovníci dobra a krásy, kteří se skví životem věrným evangeliu“.135 

Do souvislosti s tímto problémem přichází též otázka inkulturace radostné zvěsti. 

Mnohdy právě lpění na ustálených poučkách a formulacích je příčinou nepochopení a 

nepřijetí evangelia. Je proto důležité, aby církev a její členové aktivně využívali 

možností nového předání poselství Ježíše Krista a nebáli se odvážnějšího způsobu 

vyjadřování se o něm.136 

Určitou mezerou a slabým místem je též umění doprovázet druhého. V době téměř 

bezbřehé imanence a anonymity je tento požadavek kladen na církev daleko více, než 

kdykoliv předtím. Církev „musí zasvěcovat svoje členy – kněze, řeholníky a laiky – do 

                                                 

132 EG 34. 
133 EG 39. 
134 Tamtéž. 
135 EG 168. 
136 EG 129. 
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„umění doprovázet“, aby se všichni neustále učili zouvat si opánky z nohou před 

posvátným územím druhého“.137 

Do toho též spadá schopnost naslouchat, která nutně neznamená totéž, co slyšet. Jak 

jsem dříve uvedl, je třeba dbát kontextu věrouky, aby byla radostná zvěst dobře 

pochopena, a kontextu kultury, aby byla adekvátně přijata a zasazena do jejího středu. 

K tomu je třeba se zaměřit na kontext konkrétního doprovázeného a soucítit s ním. 

Neboť „první věcí při komunikaci s druhým je schopnost srdce umožňující spřízněnost, 

bez níž neexistuje opravdové duchovní setkání“.138 Nelze také podcenit složku času – 

tedy je dobré zahrnout do doprovázení i vědomí různě rychlého pohybu směrem 

k plnému prožívání evangelia. Častokrát je totiž „lepší zpomalit krok, odložit úzkost 

před pohledem do očí a naslouchat, anebo odmítnout naléhání a doprovázet toho, kdo 

zůstal na kraji cesty“.139 

                                                 

137 EG 169; srov. Ex 3,5. 
138 EG 171. 
139 EG 46. 
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Individualistický akcent, krize identity a pokles nadšení 

 

V předchozích odstavcích jsem se zabýval specifickou otázkou postavení laiků 

v církvi. V souvislosti s tím jsem se zmínil též o určité krizi identity. Nyní bych rád 

poukázal na problém, který papež František označuje spolu se synodními otci jako 

„ztráta radosti z evangelia.“ 

Celá postsynodní exhortace je nesena v duchu důrazné opozice vůči individualismu, 

není proto divu, že mezi třemi nešvary, které „se vzájemně doplňují“,140 je věnována 

pozornost právě individualistickému akcentu. Ten souvisí do veliké míry s chvilkovostí 

a zážitkovostí, kdy určité náboženské momenty do jisté míry saturují vnitřní potřebu 

věřícího nebo pastoračního pracovníka, ale nejsou cestou k větší angažovanosti a tvorbě 

společenství. Důsledky se potom projevují ve společenství, které by se dalo označit jako 

„konzumní farnost“, kde je vše orientováno osobním komfortem141 a vztahem zákazník-

obsluha, který nahrazuje vztahy věřící-společenství a věřící -pastýř. 

Problémem, který s tím souvisí, je jistý praktický relativismus, kdy někteří žijí, jako 

by neexistoval Bůh, pracují, jakoby již nebylo komu zvěstovat evangelium a upadají do 

závislosti na ekonomických jistotách, prostorech moci a lidské slávě. Právě tito jsou 

povzbuzováni k tomu, aby si udrželi misionářské nadšení.142 

Jak jsem již výše zmínil, mnozí laici jsou pasivními v rámci svých společenství. Paul 

Lakeland se domnívá, že je tomu zejména kvůli strukturám, které jim nedají 

vyniknout,143 ovšem nelze pominout též druhý důvod, a tím je mnohdy až obsesivní 

střežení svého osobního prostoru a volného času. Můžeme samozřejmě zvažovat 

možnost, že je to právě důsledkem přijetí pasivního postavení, avšak to nic nemění na 

univerzálním charakteru církve, která je církví misionářskou a misijní poslání tvoří její 

identitu. Protože „Kristus vyzdvižený od země, všechny k sobě přitáhl;144 když vstal z 

mrtvých145, seslal svého oživujícího Ducha na učedníky a jeho prostřednictvím 

ustanovil své tělo, církev, jako všeobecnou svátost spásy.“146 Jak k tomu doplňuje sv. 

Jan Pavel II., „Toto volání se netýká jen pastýřů, řeholníků a řeholnic, ale vztahuje se na 

                                                 

140 EG 78. 
141 Jako příklad viz stránku <http://www.catholicanswer.org/index2.html>. 
142 EG 80. 
143 LAKELAND, Paul. Maturity and the Lay Vocation, s. 253. 
144 srov. Jan 12,32. 
145 srov. Řím 6,9. 
146 LG 48. 
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všechny. Také laici jsou osobně voláni od Pána a dostávají od něho poslání pro církev i 

pro svět.“147 Je však potřeba celý problém vidět i v kontextu současnosti, kdy je 

mnohdy kladen (a s identitou souvisí) důraz na bezprostřední výsledky, který následně 

„způsobuje, že pastorační pracovníci netolerují snadno určitý odpor, zdánlivý nezdar, 

kritiku, kříž.“148  

Hrozí tak úpadek do situace, kterou Joseph Ratzinger označuje jako „šedý 

pragmatismus všedního života církve, ve kterém všechno zdánlivě vychází z normality, 

zatímco víra je ve skutečnosti podrývána a degeneruje na zbytečnost“.149 Zatímco 

pastorace je tak redukována na pouhé vykonávání příkazů a úkolů, život věřícího se 

stává rituální rutinou, ne-li dokonce ruinou. Proto nelze než spolu s Františkem 

zopakovat: „nenechme si ukrást radost z evangelizace!“150 

                                                 

147 ChL 2. 
148 EG 82. 
149 Joseph Ratzinger, Situazione attuale della fede e della teologia. Přednáška pronesená na setkání 

předsedů biskupských konferencí Latinské Ameriky pro nauku víry v Guadalajaře, Mexiko 1996. 
Publikováno v L´Osservatore Romano, 1. listopadu 1996, citováno v Dokumentu z Aparecidy, 12. 
150 EG 83. 
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3.3. Příležitosti pro rozvoj církve s důrazem na inkluzivní přístup 

V mnohém církev dokáže adekvátně reagovat na výzvy a ducha doby – zmiňme 

například její sociální nauku. Ovšem nabízí se jí též celá škála možností, ve kterých se 

může vzhledem ke své laickosti a s využitím potenciálu laikality rozvíjet. Na tyto 

možnosti se nyní podíváme blíž. 

 

Větší míra transparence: průhlednost též co se jednání jednotlivých orgánů církve 

týká za účelem efektivnější zpětné vazby od laiků 

 

Jedním z hlavních podnětů Druhého vatikánského koncilu ve vztahu církve ke světu 

bylo tzv. aggiornamento – tedy zdnešnění. Dostatečná a aktuální reakce na otázky, které 

si klade současný člověk – a mezi které bezpochyby patří otázka po důsledné 

transparenci. V souvislosti s mohutným rozvojem komunikačních technologií je stále 

častěji nastolována otázka po dostatečné transparenci jednotlivých součástí lidské 

společnosti.  

 Na úvod tohoto tématu je potřeba poznamenat, že co se důležitých dokumentů, 

resp. jejich přístupnosti týče, může být církev směle označena za jednu 

z nejvyspělejších organizací, v příkrém kontrastu k situaci před šedesáti lety. Klíčové 

dokumenty jsou přístupné online v mnoha jazycích, vatikánská knihovna usilovně 

pracuje na digitalizaci a otevřeném přístupu k uloženým dílům, v každém kostele je na 

popud papeže Františka dostupný překlad bible, na každé faře je k dispozici aktuální 

katechismus, dokumenty II. vatikánského koncilu a kodex kanonického práva. 

 Také v rovině správy církevního majetku byl udělán již určitý pokrok – zmiňme 

například výroční zprávy a jistý posun v informovanosti o církevních aktivitách.  Církev 

se tak postupně dostává i do oblasti moderních médií.  

 V čem ovšem existuje značná příležitost, to je oblast zveřejňování jednání o 

závažných otázkách, které se bytostně týkají též laiků. V tomto konkrétním případě se 

můžeme podívat na proběhlou mimořádnou synodu o rodině, kdy na popud papeže 

Františka151 byla zveřejněna a k diskusi dána celá závěrečná zpráva včetně nepřijatých 

bodů, o kterých se hlasovalo a počtu hlasů pro a proti. Je třeba ocenit tuto touhu a 

                                                 

151 MLÉČKA, Ondřej. Závěrečná zpráva biskupské synody (19.10.2014) [2015-04-24]. 

<http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/zaverecna-zprava-biskupske-synody/>. 
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nakloněnost transparenci ze strany římského biskupa. Spolu s ním a jeho slovy: „Chci, 

aby se publikovala tato zpráva, a pro transparentnost a jasnost aby se také uvedlo, kolik 

hlasů bylo souhlasných či nesouhlasných, bod po bodu, aby tak nevznikaly zmatky nebo 

víceznačnosti“, můžeme jít v úvahách ještě dál. Biskupové, kteří se účastnili synody, 

jsou na synodě coby zástupci své provincie,152 a v síle tohoto pověření jsou povoláni 

hlasovat co nejlépe v souladu s tím, jak znají své společenství a jeho potřeby.153 

Domnívám se, že je proto namístě, aby v tomto světle byl zveřejněn i konkrétní způsob 

hlasování jednotlivých biskupů, a tím aby byla dána příležitost k vyjasnění důvodů a 

k případným otázkám laiků konkrétní církevní provincie. Možnost v tomto případě 

spočívá též v odůvodňování rozhodnutí biskupů, pokud se nejedná o věc citlivou. 

Znamením času se tak stává na jedné straně již zmíněná vyšší kvalita vzdělání laiků, na 

druhé straně pak jejich snazší přístup k informacím skrze moderní média. Právě proto se 

naskýtá církvi jedinečná možnost komentovat kroky svých představitelů a vystavovat je 

otevřené diskusi celého Božího lidu. Neboť modelem této evangelizační volby je 

Ježíš.154 

                                                 

152 „Synoda znamená „společná cesta“. A vskutku, pastýři i laici ze všech částí světa přinesli sem do 

Říma hlas svých místních církví, aby pomohli dnešním rodinám jít cestou evangelia s pohledem 
upřeným k Ježíši.“ homilie papeže Františka in Radiovaticana.cz. Bůh nemá strach z novot 

(19.10.2014) [2015-04-24]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20967>. 
153 EG 268. 
154 EG 269. 
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Důsledná aplikace inklusivního pojetí: posun od mentality opevněné pevnosti k 

polnímu táboru 

 

Důsledné otevření dveří padlým a změna smýšlení, to je jedna z cest, která se pro 

dnešní církev nabízí. V oblasti mezináboženského dialogu došlo již k významnému 

posunu, celek inkluzivity se ovšem týká též přístupu v rámci církve. Změna smýšlení 

postupně probíhá již od Druhého vatikánského koncilu, ovšem v otázce vztahů uvnitř 

církve se hodně angažuje především papež František, když nabádá k obnově 

společenství a k „vyjití Církve do ulic“.155 Tento spor je možná závažnější, než se na 

první pohled zdá. Exkluzivním pojetím totiž stavíme Boha na úroveň dalších 

potenciálních božstev a zároveň sebe do role jeho ochránců a majitelů jeho pravd. 

Ovšem důsledné inkluzivní pojetí staví Boha nade vše a přiznává jen Jemu první a 

poslední Slovo. To, jak s tím naložíme, se pak nutně projeví na našem vztahu k ostatním 

věřícím, totiž zda je přijmeme a sami budeme přijati, nebo zda „společenství“, 

„eucharistii“ a „církev“ uzavřeme pro úzký okruh vyvolených čistých, „kontrolorů 

milosti“, jak píše František ve zmíněném Evangelii Gaudium.156 

Přijetí inkluzivního náhledu na svět se projevuje pokorou před Božím působením, 

cestou od anathemat k přijetí existence semen Slova, od jednoznačného zavržení 

ostatních církví a společnosti k inspiraci v dobrém a kritice zlého. Příklonem 

k milosrdenství jako něčemu, co Bůh nepotřebuje, ale co vykonáváme k prospěchu 

bližních.157 

Asi nejvýznamnější praktickou aplikací tohoto přístupu se stala opakovaná 

modlitební setkání v Assisi. První z nich se uskutečnilo 27. 10. 1986, kdy na pozvání 

papeže Jana Pavla II. přijelo 130 zástupců světových náboženství, aby se navzájem 

pozdravili, poté v blízkosti na různých místech města ve svých komunitách modlili za 

mír ve světě, a posléze aby se opět setkali a popřáli si navzájem pokoj. Celá akce se tak 

stala praktickým uznáním toho, že „Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto 

náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování 

a života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření 

předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi“.158 

                                                 

155 EG 49. 
156 EG 47. 
157 EG 37. 
158 NA 2. 
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Církevní otcové však okamžitě ukazují, jak se k tomuto odvážnému a zároveň 

náročnému tvrzení mají věřící prakticky postavit: „Proto církev nabádá své věřící, aby s 

rozvážností a láskou, prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných 

náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i společensko-

kulturní hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě“.159 

Tento postoj otevřenosti následně papež potvrdil i ve svém dokumentu Redemptoris 

missio z roku 1990, kde se k bytí dohromady, tzv. „dialogu života“ vyjadřuje v článku 

57: „Dialogu se otvírá široké pole a může mít různé formy a projevy: od myšlenkové 

výměny mezi experty náboženských tradic anebo jejich oficiálních zástupců až ke 

spolupráci pro celkový rozvoj a zachování náboženských hodnot, od sdílení 

odpovídajících duchovních zkušeností k tzv. "dialogu života", ve kterém si věřící 

různých náboženství navzájem stvrzují vlastní lidské a náboženské hodnoty v běhu 

všedního dne a navzájem si pomáhají je prožívat a tak vytvářet spravedlivé a bratrské 

společenství“.160 Jak vzápětí dodává, osvojení si tohoto přístupu ke světu a ke členům 

ostatních náboženských tradic je důležité zejména pro laiky, neboť právě oni mohou 

„svou činností a příkladem života přispívat ke zlepšení vztahů mezi lidmi různého 

náboženství“.161 

Ovšem reakce odpůrců koncilního přístupu na sebe nenechala dlouho čekat. Již 

v prosinci roku 1986 zveřejnili arcibiskup Marcel Lefébvre a biskup Antonio de Castro 

Mayer svou „Deklaraci proti Assisi z roku 1986“,162 ve které se ostře vymezují proti 

učení otců Druhého vatikánského koncilu a vyzývají ke zrušení všech reforem a 

zakonzervování exkluzivní role církve ve světě. 

Je však nutno pohledět také na současnou svátostnou praxi, o které se nyní vede 

závažná debata. Významnou měrou do ní přispěl kardinál Walter Kasper, když na 

papežské konzistoři nastínil několik otázek ohledně rozvedených a znovusezdaných 

křesťanů a jejich možnosti přístupu ke svátostem.163 

                                                 

159 Tamtéž. 
160 RM 57. 
161 ChL 35. 
162 Vendéé v exilu. Deklarace proti Assisi z roku 1986 (24.10.2014) [2015-04-24]. 

<http://vendeecz.blogspot.cz/2014/10/deklarace-proti-assisi-z-roku-1986.html>. 
163 Srov. Radiovaticana.cz. Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných 

(21.2.2014) [2015-04-24]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19641> nebo TORNIELLI, 
Andrea. Kasper’s proposal for remarried divorcees (21.2.2014) [2015-04-24]. 

<http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/kasper-32230/>.  
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 Podle jeho mínění je nutno hledat možnost pokání a rozhřešení pro tyto křesťany, 

aby se opět mohli plně účastnit života církve a eucharistie. Cestu vidí v pohledu, který 

by se dal označit za inkluzivní – rozhodně není na místě uznat svátostnost nového 

svazku, avšak někdy není ani možnost obnovit ten starý, nebo dokonce – zejména 

vzhledem k dětem – opustit ten nový. Pro ty, kteří v manželství ztroskotali, by tedy 

mohla být po určitém pokání přístupná svátost eucharistie, byli by tedy plně členy 

svátostného společenství. Kasper zde eucharistii přirovnává k „prámu, který zachraňuje 

život“ s odvoláním na praxi některých místních církví.164 Svou pozici poté vysvětluje 

v knize „The Gospel of the Family“.165 

 V reakci na Kasperův návrh vyšlo několik publikací, z nichž asi nejvýznamnější 

je sborník několika biskupů „Remaining in the Truth of Christ: Marriage and 

Communion in the Catholic Church“,166 v němž se staví proti možnosti zpřístupnit 

eucharistii rozvedeným znovusezdaným z důvodů, které uvádí i papež Jan Pavel II. 

v exhortaci Familliaris Consortio,167 zejména pro udržení nauky o nerozlučitelnosti 

manželství. 

Ovšem mimořádná synoda o rodině nechává tuto otázku stále otevřenou další 

diskusi. V závěrečném dokumentu sice návrh, který se k tomu vyjadřoval, nezískal 

potřebnou dvoutřetinovou většinu,168 toto však je odůvodněno potřebou hlubšího studia, 

neboť články mohly být jak pro odpůrce příliš odvážné, tak pro příznivce málo razantní. 

Rozhodující nyní bude jednání na úrovni diecézí. 

Ve svátostné praxi slouží jako příklad inkluzivního přístupu svátost křtu – zejména 

když se jedná o křty malých dětí, které jsou mnohdy přinášeny rodiči – nepraktikujícími 

katolíky.169 Církev zde využívá příležitosti dostat se do bližšího kontaktu s lidmi, kteří 

z různých důvodů od aktivního vyznávání křesťanství odpadli. Prostřednictvím dětí se 

tak mohou do církevního společenství zpět dostat i ti, kteří by jinak třeba ani osloveni 

                                                 

164Tamtéž: „In the case of marriage too, some local Churches introduced a practice according to 
which, Christians who separated from their still living partner and had entered into a second union, 

did not after a certain period of penance get to marry a second time (in other words they didn’t get a 

new ship), but they were given a life raft in the form of communion.”  
165 Srov. KASPER, Walter – MADGES, William. The gospel of the family. New York; Mahwah, NJ 

Paulist Press, 2014. 
166 Srov. DODARO, Robert (ed.). Remaining in the truth of Christ: marriage and communion in the 

Catholic Church. San Francisco Ignatius Press, 2014. 
167 FC 84. 
168 Srov. "Relatio Synodi" 3. mimořádné synody biskupů: Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách 

evangelizace (5.-19. října 2014), (18. 10. 2014) [2015-04-24]. <www.bcb.cz/_dl/122>, čl. 52 a 53. 
169 Srov. Portál Pastorace.cz. Příprava na křest dítěte [2015-04-24]. 

<http://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Priprava-na-krest-ditete.html>. 
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nebyli. Je to jistá verze „graduálního přístupu“,170 který můžeme spatřit v učení 

Druhého vatikánského koncilu o jiných náboženstvích,171 ale stejně tak v soudobém 

učení papeže Františka.172 

Jak jsme měli možnost nahlédnout, některé důležité kroky na cestě inkluzivity 

směrem od vyhraněné exkluze již církev učinila. Závažné otázky, zejména v oblasti (z 

hlediska šíření radostné zvěsti) kritických skupin lidí,173 kteří z mnoha důvodů nežijí 

zcela v souladu s církevním učením a přesto touží být její součástí, podílet se na jejím 

společenství, je ovšem stále třeba pokládat, odvážně se jimi zabývat a nebát se podat 

pomocnou ruku a poskytnout i v těchto případech milosrdný přístup a citlivé vedení. 

Neboť inkluzivní pojetí není uznáním „nežádoucího“ stavu (ať už v případě člověka, 

který vyznává jiné náboženství, nebo v případě toho, který nežije zcela podle morálních 

norem), ale spíše konstatováním, že i tento stav s sebou nese hodnotné prvky, které je 

třeba zachytit, na kterých je možno vybudovat pozdější úplné začlenění do církevního 

společenství. 

                                                 

170 1 Kor 9,19–22. 
171 NA. 
172 EG 44 a 171. 
173 Jedná se o děti rozvedených a znovusezdaných, páry žijící manželství de facto, ale nikoliv de iure a 

jejich děti. 
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Větší míra participace: téma chrámu Ducha a vybírání pastýřů a představitelů 

církve  

 

Participace na společném projektu, v tomto případě projektu Božího království – je 

jedním z dalších témat, které se v souvislosti s rozvojem schopností a dovedností 

Božího obrazu častěji objevuje. Rovnostářská radikalita křesťanství se dnes s ohromnou 

naléhavostí znovu ozývá, a touha Božích dětí podílet se na společné práci roste. 

Důkazem jsou mnohé iniciativy, které s naléhavostí upozorňují právě na nedostatky 

v oblasti participace – za všechny jmenujme hnutí Wir sind Kirche z roku 1995. 

Na čem by však mohla solidní participace v církvi stát? Především je třeba se zaměřit 

na samotné základy víry v Krista, v jeho moc, která nám byla dána skrze milost křtu, 

spolu se kterou nám Bůh dává dary Ducha svatého. Jedině v této milosti můžeme 

nahlédnout též důstojnost, ve které jsme součástí Církve, ve které dospíváme ve víře. A 

právě pro tuto naši dospělost jsme o to více voláni k tomu podílet se na hlásání 

evangelia nejen ven, ale též dovnitř církve. 

Je třeba podotknout, že jedním z největších kroků směrem k participaci, byl 

v poslední době zveřejněný dotazník cílený všem členům církve, který měl poskytnout 

dostatečné podklady pro jednání synody o rodině. Protože v otázce rodiny hrají laici 

významnou a nezastupitelnou úlohu, rozhodl jsem se celé problematice věnovat 

podrobněji.  

Jak vyplývá z přípravného dokumentu k chystané synodě, jehož součástí je i samotný 

dotazník,174 otázky jsou namířeny na místní církve a jejich členy,175 přičemž je výslovně 

zmíněn i zájem o názory laiků.176 Zaměříme-li se na naši zem, následná realizace a 

zájem příliš neodpovídal touze po zjištění reálné situace znalostí a pomocných názorů 

lidu církve.177 Byť v rámci některých farností byli lidé přímo vyzváni k jeho vyplnění178 

                                                 

174 Pastorační výzvy rodiny v kontextu nové evangelizace, Přípravný dokument. Vatikán 2013. 

Dostupné zde: [2015-04-24] <http://tisk.cirkev.cz/res/data/182/020522.pdf>. 
175 HLADILOVÁ, Helena. Papež, který klade otázky. Jaký bude osud otazníků v Česku? [2015-04-
24]. <http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/papez-ktery-klade-otazky.jaky-bude-

osud-dotazniku-v-cesku>.  
176 Katyd.cz. Zajímá nás i pohled laiků [2015-04-24]. <http://www.katyd.cz/clanky/zajima-nas-i-

pohled-laiku-s-odkazem-na-dotaznik.html>.  
177 JELÍNKOVÁ, Vlaďka. Výchova katolíků v Čechách [2015-04-24]. 
<http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/vychova-katoliku-vcechach>.  
178 Pro příklad praktické výzvy farnosti viz server farnosthustopece.cz [2015-04-24]. 
<http://www.farnosthustopece.cz/index.php/component/content/article/1-hlavnistranka/166-synoda-o-

rodin>. 
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a Centrum pro rodinu ho na svých stránkách zveřejnilo,179 jak je v citovaném článku 

správně poukázáno, slušelo by se oslovit věřící formou pastýřského listu a pozvat je 

k účasti na zpětné vazbě. Nejen, že by pastýři získali relevantní informace o těch, kteří 

jsou jim svěřeni, ale zároveň by se tak právě oni věřící mohli více podílet na fungování 

celé církve. Pozoruhodný je praktický přístup papeže k věci, který upozorňuje, že 

biskup: „je někdy vpředu, aby ukazoval cestu a podporoval naději lidu, jindy je svojí 

jednoduchou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech a v určitých okolnostech 

bude muset jít za lidem, aby pomohl těm, kteří zůstali vzadu, a také proto, že stádce má 

svůj čich pro rozpoznání nových cest“.180 Jak píše František dále, biskup „má také 

podněcovat a toužit po tom, aby vyslechl všechny a ne jenom ty, kteří jsou ochotni mu 

nestále skládat komplimenty“,181 což je asi nejsilnější povzbuzení k participaci laiků, 

která je organizována biskupem. 

Avšak v oblasti možností se lze zamýšlet i nad věcí samotné volby biskupa věřícími. 

Neboť spolu se svátostí křtu a biřmování každý věřící dostává plnost darů Ducha 

svatého, stává se Jeho chrámem. Biskup potom, jako pastýř, má primární zodpovědnost 

v oblasti duchovní, ovšem z pozice samotné mu náleží též odpovědnost za věci časné, o 

které se má primárně zajímat a starat laik. Kladu si potom otázku, jak může laik 

přijmout odpovědnost za věci časné, když k jejich správě nemá efektivní přístup? 

Otevírá se zde jedno řešení, ve starověké církvi praktikované – totiž volba biskupa 

společenstvím církve. 

Jak jsem již výše zmínil, každý pokřtěný je chrámem Ducha. Zároveň papež 

upozorňuje, že je třeba naslouchat hlasu chudých182 a marginalizovaných.183 Poukazuje 

na nežádoucí přehnanou centralizaci církve184 a povzbuzuje k promýšlení nových, 

kreativních cest pastorace, oproštěných od principu „vždycky se to dělalo tak“.185 

Samotný způsob volby papeže počítá s působením Ducha svatého, není proto důvod 

domnívat se, že by snad na nižších hierarchických stupních Duch nepůsobil. 

                                                 

179 <http://www.apha.cz/rodina-vyzvy> (odkaz k 17.11.2014 nefunkční). 
180 EG 31. 
181 Tamtéž. 
182 EG 188. 
183 EG 209 a 210. 
184 EG 32. 
185 EG 33. 
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Znovuotevřená otázka jazyka Církve, kterým mluví ke svým členům 

 

I jazyk je třeba patřičným způsobem aktualizovat – co se evangelia týče, děje se tak 

dostatečně prostřednictvím homilií, avšak v oblasti předávání církevní nauky se 

dostáváme do nepříznivé situace, kdy je mnohdy učení nesrozumitelné, resp. používá 

pojmy srozumitelné pouze teologům, a nikoliv všem laikům. Protože, jak poukazuje ve 

své promluvě k zahájení Druhého vatikánského koncilu papež Jan XXIII., „je jednou 

věcí poklad víry, který dále učením předáváme, a druhou potom způsob, jakým ho 

prezentujeme“.186 

Papež František potom upozorňuje na enormní a rychlé kulturní změny a varuje před 

předáváním „falešného boha“ při upřednostnění formulace před podstatou.187 Spolu 

s Tomášem Akvinským pak můžeme znovu objevit, že „předpisů, které dal Kristus a 

apoštolové Božímu lidu, je velmi málo“.188 Předpisy a nároky, které byly později 

přidány, je třeba vyžadovat s umírněností, aby „život věřících nebyl obtížen, neboť Boží 

milosrdenství chce, aby bylo svobodné“.189 

Ježíš Kristus sám, když se snažil učit ty, kteří ho poslouchali, používal k tomu 

podobenství, tedy příběhy z jejich kulturního kontextu, vyprávěné jejich jazykem. 

Ovšem i přesto se najdou ti, kdo slyší a nepochopí to, možná proto, že pochopit nechtějí 

– že nechtějí přijmout to podstatné, co se podobenstvím říká.190 

Je proto třeba dbát toho, a zde se otevírá ohromná možnost pro církev na prahu 21. 

století, že „pojmový aparát existuje pro usnadnění kontaktu s realitou, která se 

vysvětluje a nikoli proto, aby nás od ní oddálil“.191 Na první místo je tak nutno dát 

skutečné předání radostné zvěsti, nikoliv precizní formulace. Protože, jak si všímá už 

sv. apoštol Pavel, jsou různé skupiny lidí, které mají různé pochopení. Pavel tedy 

přijímá jejich reálie, aby je získal pro Krista.192 

 Celá tato otázka, toto pole možností je hluboce propojeno s předchozími tématy 

transparence, inkluze a participace. Neboť v tom spočívá veliká výzva – nejen střežit 

                                                 

186 Jan XXIII., Úvodní promluva při zahájení Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962). In AAS 

54 (1962), s. 788–791. 
187 EG 41. 
188 Srov. STh I-II. q. 107, a. 4. In AKVINSKÝ, Tomáš. Theologické summy svatého Tomáše 

Akvinského. Překlad Emilian Soukup. Olomouc: Edice Krystal, 1937. 
189 Tamtéž. 
190 Mt 13,10–16. 
191 EG 194. 
192 1Kor 9,19–22. 
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poklad víry, ale též dokázat ho předat. Inspirací nám může být tzv. Holandský 

katechismus, který používá jazyk blízký současnému člověku a uvědomuje si, že 

současný člověk potřebuje být nejen poučen, ale též evangelizován, a tak mu vychází 

v porozumění vstříc a reaguje na jeho aktuální problémy, někdy možná až příliš 

optimisticky.193 Významným pokusem na tomto poli bylo též vydání „Youcatu“, 

katechismu pro mladé, iniciovanému papežem Benediktem XVI. Velkou měrou též 

přispívá svěží jazyk, kterým píše a hovoří papež František – jako příklad uveďme 

přirovnání hojně používaná v jeho exhortaci,194 ale i způsob mluvy, kterým přistupuje 

k ostatním – viz například jeho příspěvek ke konci mimořádné synody.195  

                                                 

193 Srov. čl. V čem zůstává Holandský katechismus nepřekonaný? (prosinec 1994) [2015-04-24]. 

<http://www.getsemany.cz/node/1712>.  
194 EG 44: „zpovědnice nemá být mučírna“; EG 83: „Vyvíjí se tak záhrobní psychologie, která 

postupně transformuje křesťany v muzejní mumie.“ 
195 „We will speak a little bit about the Pope, now, in relation to the Bishops [laughing]. So, the duty 
of the Pope is that of guaranteeing the unity of the Church; it is that of reminding the faithful of their 

duty to faithfully follow the Gospel of Christ; it is that of reminding the pastors that their first duty is 
to nourish the flock – to nourish the flock – that the Lord has entrusted to them, and to seek to 

welcome – with fatherly care and mercy, and without false fears – the lost sheep. I made a mistake 

here. I said welcome: [rather] to go out and find them.“ In  
Address of His Holiness Pope Francis for the conclusion of the Third Extraordinary General 

Assembly of the Synod of Bishops (18.10.2014) [2015-04-24]. 
<http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/october/documents/papa-

francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.html>.  



 

62 

 

 

3.4. Potenciální ohrožení církve v současnosti 

Před církví vyvstávají též některá aktuální ohrožení, spjatá se zklamáním z opuštění 

cesty laciného triumfalismu výhradně exkluzivního pojetí církve. Mezi tato ohrožení též 

můžeme počítat nebezpečí postavení vlastní křesťanské identity na vytváření fiktivních, 

neexistujících nepřátel. Výrazným rizikem je též upnutí se ke světské slávě. V poslední 

podkapitole si tato témata přehledně shrneme. 

 

Přílišné zaměření na historii, návrat k „ideálu“ předkoncilní církve věčných časů 

 

V předchozím textu jsem se vícekrát odvolával na exhortaci Evangelii Gaudium, 

neboť podle mého názoru poskytuje ucelený pohled na církev, jak vypadá na počátku 

třetího tisíciletí. Ve třetí části dokumentu, nazvané „Obecné dobro a sociální smír“196, 

papež upozorňuje na čtyři principy, důležité pro rozvoj sociálního soužití a utváření 

lidu, a dále je popisuje a rozvádí. Pro potřeby podkapitoly „hrozeb“ jsem se rozhodl 

použít první ze zmiňovaných principů, totiž nadřazenost času nad prostorem, abych 

představil hrozbu přesvědčení o dosažení dokonalosti. V této první části se tak budu 

věnovat otázce vzhlížení k ideální církvi minulosti, ve druhé potom přesvědčení o 

ideálním současném stavu. Oba zmíněné stavy totiž vycházejí z výše zmíněné 

exkluzivní představy církve, bez dostatečného zhodnocení inkluzivního rozměru. 

Církev totiž není stojící, ale putující, jak nás o tom učí Druhý vatikánský koncil197. 

Jako putující má v sobě také různé dynamismy a procesy, které ji utvářejí jako 

společenství a dovolují jí reagovat na znamení času. Proto by bylo chybou usilovat o 

zastavení těchto procesů a o jejich petrifikaci s poukazem na dosažení domnělé 

dokonalosti, s čímž souvisí i přivlastňování si pravdy.  

„Dát prioritu času znamená věnovat se započetí procesů spíše než přivlastňování 

prostorů“, píše v dokumentu papež, a pokračuje dále: „Čas pořádá prostory, osvěcuje je 

a přetváří v články řetězu, který roste neustále bez zpětného chodu“.198 Toto nelze 

chápat jako zákaz inspirace minulostí, ale spíše jako varování před určitou 

                                                 

196 EG 217–237. 
197 LG 14. 
198 EG 223. 
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petrifikovanou představou o ní, která by se měla stát normativem, nárokovaným pro 

celou církev.199 

Ke změnám v církvi je třeba přistupovat citlivě a pomalu. Přesto se v rámci církve 

objevují tendence k návratu do stavu před posledními padesáti léty. Tyto názory se 

různí – od umírněných tradicionalistů, kteří vnímají pokoncilní vývoj jako špatný a 

nežádoucí, ale považují se za součást církve a situaci vnímají jako přechodné období 

vlády špatných papežů, po následovníky Marcela Lefébrvra, kteří považují současnou 

katolickou církev za odpadlou od Církve všech časů, za důsledek druhé reformace a 

z hlediska liturgie klasifikují Nový mešní řád jako protestantskou bohoslužbu. Papeže 

však trpí do doby, než bude oficiální církví (tedy dalším papežem) uznán za heretika.200 

V těchto kruzích se také lze setkat s přikládáním velkého významu fenoménu 

osobních zjevení, stejně jako mimořádné úctě papežům tzv. piánské éry. Z koncilních 

dokumentů se pak terčem jejich kritiky stává nejčastěji Nostra Aetate, ve které je 

důsledně aplikován inkluzivní přístup k ostatním náboženstvím. 

Zajímavým aspektem těchto hnutí a uskupení je, že jsou poměrně dobře 

organizována v internetovém prostoru, který hojně využívají, a kde mnohdy dávají 

velký prostor k diskusím, což je jistě chvályhodné. Také zveřejňují překlady starších 

dokumentů, což je velmi vhodné ke hlubšímu studiu. Navíc bývají aktivními obránci 

nenarozeného života, k čemuž vyzývá i papež František.201 

Pro ilustraci uvádím odkazy na informace o těchto uskupeních. Mezi nejvýznamnější 

portály v Česku, které sdružují „tradiční“ katolíky, patří bezpochyby portál Krása 

liturgie202 - ten také vystupuje velmi umírněně, v duchu osvěžující různosti v církvi. 

Potom následují weby do jisté míry spojené s časopisem Te Deum203 a pro-life204 

iniciativami, jako jsou Duše a hvězdy205 nebo Institut Svatého Josefa,206 eventuelně 

slovenská verze.207 V minulosti byl dostupný též web Vendéé.cz, ovšem ten již zanikl. 

                                                 

199 viz například úryvek ze zmiňované Deklarace proti Assisi z roku 1986: „Proto my, kteří 
nerozborně lneme ke katolické a římské Církvi všech časů, máme povinnost všímat si, že toto 

modernistické a liberální náboženství současného a koncilního Říma se samo stále vzdaluje od nás, 

kdož vyznáváme katolickou víru jedenácti papežů, kteří odsoudili toto falešné náboženství.“ 
200 Srov. Sedesvakantismus – jen názor (18.11.2014) [2015-04-24]. 

<http://rexcz.blogspot.cz/2014/11/sedesvakantismus-jen-nazor-2001.html>.   
201 EG 213. 
202 <http://www.krasaliturgie.cz/>. 
203 <http://www.tedeum.cz>. 
204 <http://hnutiprozivot.cz/>. 
205 <http://www.duseahvezdy.cz/>. 
206 <http://www.stjoseph.cz/>. 
207 <http://dielnasj.blogspot.cz/>. 
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Významným zdrojem dokumentů je Rex!208 nebo Lumen de lumine.209 Zdrojem 

informací je také stránka Kněžského bratrstva Pia X.210 nebo různé internetové 

televize.211  

Hrozbou ovšem zůstává u některých těchto webů a uskupení jejich blízkost 

konspiračním teoriím a s tím spojeným šířením poplašných zpráv.212 Například před 

televizí gloria.tv varovala oficiální stránka katolické církve v Čechách.213 

                                                 

208 <http://rexcz.blogspot.cz/>. 
209 <http://www.lumendelumine.cz/>. 
210 <http://fsspx.cz/>. 
211 Například <http://gloria.tv/>. 
212 <http://www.varovani.org/>. 
213 Otázka na webu Vira.cz. Mezináboženská setkání v Assisi (29.6.2011) [2015-04-24]. 

<http://www.vira.cz/otazky/Mezinabozenska-setkani-v-Assisi.html>.   
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Upevňování triumfalistického pojetí Církve a způsoby hlásání evangelia z něho 

vycházející a spolu s tím pocity poraženectví 

 

Protože je církev společenstvím putujícím, nelze o ní prohlásit, že již je v cíli. Proto 

také není na místě vztahovat se k okolnímu světu z pozic laciného triumfalismu, a při 

úzkostlivém lpění na věroučné přesnosti214 budovat církev jako opevněnou pevnost. 

Protože taková církev je sice uchráněná před světem a může poskytovat zdání čistoty 

nauky, ale povoláním každého z nás je „být solí země“.215  

V rámci již zmíněného inklusivismu dobře vystihuje situaci František, když píše: 

„preferuji církev havarovanou, raněnou a špinavou, protože vyšla do ulic, spíše než 

církev, která ochořela uzavřeností a pohodlností a drží se vlastních jistot. Nechci církev, 

která se stará o to, aby byla středem, a která se nakonec uzavírá do spleti obsesí a 

procesů. Pokud nás má něco posvátně zneklidňovat a dělat našemu svědomí starosti, 

pak to, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy přátelství s Ježíšem Kristem, 

bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života. Více než strach z 

pochybení námi doufám pohne strach z uzavřenosti do struktur, které nám dávají 

falešnou ochranu, do norem, které nás přetvářejí v nelítostné soudce, do zvyků, v nichž 

se cítíme klidně, zatímco venku je množství hladovějících a Ježíš nám bez ustání 

opakuje: „Vy jim dejte jíst“ (Mk 6,37)“. 

Pro přiblížení situace používá Jan Pavel II. podobenství o dělnících na vinici216, když 

píše exhortaci Christifideles laici, ve které se obrací především na laiky a povzbuzuje je 

k aktivitě: „Evangelijní podobenství nám klade před oči rozsáhlou vinici Páně a velké 

zástupy mužů a žen, které Pán volá a posílá, aby na ní pracovali. Taková vinice je celý 

svět (srov. Mt 13,38), který se musí podle Božího plánu přetvořovat pro příchod Božího 

království a pro jeho neměnné trvání“.217 

Triumfalismus v sobě skrývá ještě jednu hrozbu. Když se totiž budovu – pevnost – 

církve daří ne vždy řádně budovat, mohou její věřící upadnout do stavu pesimismu, jak 

o něm pojednal papež Jan XXIII. ve své promluvě: „Při vykonávání Našeho 

pastýřského úřadu k nám nejednou dolehnou názory některých lidí, kteří jistě planou 

horlivostí o svaté náboženství, avšak nedívají se na vše s dostatečným pochopením a s 

                                                 

214 EG 194. 
215 Mt 5,13. 
216 Mt 20,1–16. 
217 ChL 1. 



 

66 

 

rozumným úsudkem. V dnešní době vidí jen zmar a zkázu… Máme za to, že musíme 

rezolutně nesouhlasit s těmito proroky zkázy, kteří oznamují jen neštěstí, jako by už 

hrozil konec světa. Na nynějším stavu věcí máme spíše vidět tajemné úradky Boží 

Prozřetelnosti, která nás vede k novému řádu lidských vztahů. Dnešní události jsou 

dílem lidí, a co více: nad jejich očekávání uskutečňují vyšší Boží záměry; Bůh řídí 

všechno i přes lidské nehody a nezdary moudře k dobru církve“.218 S pesimismem se 

pojí také poraženectví a snaha zakopávat svoje hřivny219 před tím, než vůbec člověk 

podstoupí bitvu. V poraženectví je, stejně jako v obrazu pevnosti, skryta nedůvěra – 

jednou nedůvěra v možnost vítězství, podruhé nedůvěra k okolnímu světu. A právě na 

to upozorňuje František, když tvrdí, že „Zlý duch poraženectví je bratrem pokušení 

oddělovat předčasně pšenici od koukolu, je produktem úzkostné a egoistické 

nedůvěry“.220 

                                                 

218 Jan XXIII., Úvodní promluva při zahájení Druhého vatikánského koncilu (11. října 1962). In AAS 

54 (1962), s. 788–791. 
219 Mt 25,14–30. 
220 EG 85. 
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Duchovní zesvětštění 

 

Hrozbou ve mnohém podobnou hrozbě předchozí, je nebezpečí duchovního 

zesvětštění, kdy pod zdáním religiozity a lásky k církvi sledujeme vlastní slávu a osobní 

blahobyt. Na několika místech v evangeliu tuto polovičatost kritizuje i Ježíš, když říká, 

že si přední mužové „zamilovali lidskou slávu víc než slávu Boží“,221 po tom, co se 

kvůli farizeům k němu obávali přiznat. 

Aktuální je také jeho varování předních náboženských představitelů, které v kontextu 

uvedeného můžeme vztáhnout i na přední laiky v církvi, a které je detailně popsáno 

v synoptických evangeliích.222 Charakteristickým znakem pro takové zesvětštění je, že 

se navenek jeví všechno korektně a v pořádku.223 Ovšem společně s Františkem 

můžeme citovat Henri De Lubaca, že takové jednání „by bylo nekonečně zhoubnější 

než prosté zesvětštění morální“.224 

Opět se jedná o určitou formu nároku výhradnosti, exkluzivity a elitářství. Jak jsem 

uvedl výše, toto elitářství může nabývat podob novopelagiánského obracení se 

k minulosti pod rouškou domnělé liturgické čistoty, nebo naopak zaměření se na 

prezentaci dokonalosti současného stavu s podporou přesného dodržování určitých 

norem. Hlavním rizikem se potom stává namísto evangelizace a otevírání náruče 

milosrdenství starost o hodnocení druhých a kontrola pravověrnosti.225 Jak 

poznamenává František, „v obou případech není opravdový zájem ani o Ježíše Krista, 

ani o bližní. Jsou to projevy antropocentrického imanentismu“.226 

Primární motivací takového jednání je snaha ovládnout prostor církve. Následují 

různé projevy, navenek se jevící jako snaha o zlepšení církve, o návrat k ideálu, o důkaz 

jejího významu a prestiže, nebo též rozsáhlé pastorační plány, manažerský 

funkcionalismus se statistikami, v jehož centru není ani konkrétní člověk, třeba na 

okraji, ani lid Boží, ale církevní organizace, „blaho neurčitého lidstva“ v parafrázi 

                                                 

221 J 12,43. 
222 Mt 23; Lk 11, 37–52. 
223 EG 93. 
224 Srov. LUBAC, Henri de. Meditace o církvi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 
225 Mt 23,13. 
226 EG 94. 
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příhody z románu Bratři Karamazovi.227 Avšak důsledkem se stává uzavření 

v exkluzivním duchu do elitních skupinek, do egocentrického sebezalíbení228. 

Celou věcí zesvětštění prostupuje efekt „zdání“ – namísto evangelijní horlivosti se 

jedná o vytváření dojmu spojeného s hříchem „mělo by se“ – totiž se sněním o velikých 

apoštolských plánech, kterým velíme radši jako poražení generálové, disponující určitou 

mocí rozdávat instrukce a přitom stát mimo, než jako nasazení řadoví vojáci.229 Snadno 

se pak totiž může stát, že „pěstujeme svoji neomezenou představivost a ztrácíme 

kontakt se svízelnou realitou našeho věřícího lidu“.230 K tomu též přispívá jev, který 

papež označuje jako „byzantinismus“ – totiž pokušení při popření reality neříct mnoha 

pečlivými a vybranými slovy vůbec nic.231 Na podobné jednání ze strany hierarchického 

představitele církve si stěžují někteří věřící v článku a pod článkem zpravodajského 

webu Umlaufoviny.com.232 Na nedostatek naslouchání a diskuse též upozorňuje ve své 

krátké úvaze jezuita Jan Rybář.233 

                                                 

227 „Malověrná dáma“, kapitola IV., kniha II., část první. In DOSTOJEVSKIJ, Fedor Michajlovič. 

Bratři Karamazovovi. V tomto překladu vyd. 1. Překlad Libor Dvořák. Praha: Odeon, 2013. 
228 EG 95. 
229 EG 96. 
230 Tamtéž. 
231 „...the temptation to neglect reality, making use of meticulous language and a language of 

smoothing to say so many things and to say nothing! They call them ‘byzantinisms’.” in 
SCARAMUZZI, Iacopo. Francis: Church has one year to mature. In the meantime, its doors are wide 

open (19.10.2014) [2015-04-24]. <http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-

vatican/detail/articolo/sinodo-famiglia-37009/>. 
232 NĚMEČKOVÁ, Jana. Základem je budování členské základny. [2015-04-24]. 

<http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/zakladem-je-budovani-clenske-zakladny>. 
233 RYBÁŘ, Jan. Znovu ticho a dusno (21.11.2014) [2015-04-24]. 

<http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1021>.  
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Vytváření fiktivního nepřítele 

 

Evangelium má také významnou sociální dimenzi. Tato dimenze a spolu s ní též 

identita je však v ohrožení toho, že bude budována pouze na základě vymezení se vůči 

věcem, které nás obklopují – tedy na nedůvěře vůči okolí. Avšak „křesťanský ideál 

bude vždycky vybízet k překonávání podezření, stálé nedůvěry, strachu, že budeme 

napadeni, a obranných postojů, které nám ukládá nynější svět“,234 jak píše papež, když 

zároveň poukazuje na evangelní pobídku „riskovat setkání s tváří druhého, s jeho 

fyzickou přítomností, která interpeluje, s jeho bolestí a jeho požadavky, s jeho 

nakažlivou radostí ve stálém tělesném kontaktu“.235 

Proto vnímám jako významnou hrozbu jednoduché zevšeobecňování a poukazování 

na jednoduše určitelný cíl, společného nepřítele, který nám umožní stát na správné 

straně pomyslné barikády. V souvislosti s předchozí částí a efektem zdání za dobrý 

příklad považuji současnou diskusi o „genderu“ v rámci katolické církve.  

V pastýřském listě slovenských biskupů při příležitosti první neděle adventní roku 

2013 se objevuje poměrně závažné varování před „gender ideológiou“.236 S touto 

ideologií údajně přicházejí stoupenci tzv. kultury smrti, a je proto potřeba ve jménu 

zachování rodiny a života se před ní bránit.  

Pojem kultury smrti, jak v článku, kritickém vůči tomuto listu, uvádí Jan Jandourek, 

pochází od papeže Jana Pavla II. 237 Ovšem, jak následně upozorňuje, Jan Pavel II. tento 

pojem dává do souvislosti pouze s potratovou mentalitou, jak ostatně můžeme číst 

v Christifideles laici: „V láskyplném a velkodušném přijetí každého lidského života, 

zvláště jedná-li se o slabé nebo nemocné, spatřuje zvláště dnes církev základní moment 

svého poslání, které je třeba o to více uskutečňovat, že stále více začíná převládat 

"kultura smrti". Avšak "církev je pevně přesvědčena, že lidský život, i slabý a trpící, je 

vždycky velkolepým darem Boží dobroty“.238 

                                                 

234 EG 88. 
235 Tamtéž. 
236 Srov. Pastiersky list biskupov na 1. adventnú nedeľu 2013 (30.11.2013) [2015-04-24]. 

<http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131130008>.  
237 JANDOUREK, Jan. Slovenští biskupové přirovnali genderovou ideologii a homosexuály ke kultuře 

smrti (září 2010) [2015-04-24]. <http://www.reflex.cz/clanek/komentare/53805/jan-jandourek-
slovensti-biskupove-prirovnali-genderovou-ideologii-a-homosexualy-ke-kulture-smrti.html>.  
238 ChL 38. 
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Co se potom geneze recepce pojmu gender v katolické církvi týká, o tom podává 

poměrně vyčerpávající informace ve svém článku Rebeka Jadranka Anićová,239 kdy 

upozorňuje na dvojí přístup – na jedné straně interpretaci komise „Justicia et Pax“ 

Německé biskupské konference,240 na straně druhé potom na vnitrocírkevní výklad 

Kongregace pro nauku víry, který „s ním spojuje konkurenci a boj mezi muži a ženami 

a zpochybňování instituce rodiny“.241 Dále se podrobně rozepisuje o nešťastné 

interpretaci a recepci pojmu v katolické církvi. Jedná se tu podle mého názoru o 

příkladnou aplikaci výše zmíněného „zdání“, naneštěstí již značně v katolických kruzích 

rozšířenou. 

 Jelikož samotný fakt vymezení se nabývá funkce tvůrce specifické identity, v tomto 

případě „katolíci jako obránci rodiny“ což je jistě chvályhodné, ovšem „proti genderu a 

ideologii, která z něho vychází“, za čímž stojí kdesi na začátku primární nedůvěra a 

zdání, považuji toto za hrozbu pro současnou církev. Můžeme tak společně s papežem 

Františkem konstatovat, že „žijeme v informační společnosti, která nás bez rozmyslu 

saturuje daty kladenými na stejnou úroveň a přivádí nás k úděsné povrchnosti ve chvíli, 

kdy si klademe nějaké morální otázky. V důsledku toho je zapotřebí výchovy, která učí 

kritickému myšlení a nabízí cestu zrání v hodnotách.“242 

                                                 

239 ANIĆOVÁ, Rebeka Jadranka. Odstraňování starých stereotypů v přístupu k roli pohlaví (květen 
2013) [2015-04-24]. <http://www.getsemany.cz/node/3028>.  
240 „Pojem gender interpretuje jako sociální a kulturní aspekt odlišnosti pohlaví, který není identický s 

biologickou odlišností pohlaví.“ Jedná se o volnou parafrázi dokumentu Spravedlnost ve vztahu k 
pohlavím a postoj světové církve, Německá biskupská konference 2004. 
241 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. List biskupům katolické církve o spolupráci mužů a žen 
v církvi a ve světě., 1. vyd., ČBK Praha 2004. 
242 EG 64. 
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Závěr 

 

V průběhu práce jsme se podívali na teologii laikátu z několika různých úhlů 

pohledu. Jistě by se však daly nalézt i mnohé další. Celek církve je tvořen ohromnou 

mozaikou příběhů. Jsou to příběhy jednotlivých lidí, ale i struktur, které utvářejí. Na 

samotném začátku práce bylo asi nejtěžším rozhodnutím, jaký rozsah a jakou hloubku 

pro zpracování tématu zvolit. Je proto nutno přiznat, že výsledek je pouze jakýmsi 

úvodem, který se blíže vyjadřuje k některým specifickým otázkám. 

Motivem práce bylo nejen představit teologii laikátu s jejími specifickými tématy, 

ale též zasadit tato témata do kontextu současného světa. Při řešení zadané otázky jsem 

proto stál také před otázkou aktuálnosti témat. Zpracování třetí části proto s sebou nese 

specifickou situaci konce roku 2014. Po zvážení okolností jsem se rozhodl ponechat 

tuto část v podobě, jakou měla na konci listopadu minulého roku, a jen minimálně do ní 

zasahovat se záměrem zachování pohledu katolického laika z období těsně po 

mimořádném zasedání synodu o rodině – což je téma, spadající zejména do oblasti 

laikality. 

Jeden z aspektů církve spočívá v poctivém kladení otázek a rozvážném odpovídání 

na ně. V řadě zmíněných témat je církev velmi silná, proto pokud někdy práce vyznívá 

jako nemístně kritická, je tato kritika činěna právě při vědomí této síly pravdivosti 

přístupu ke světu. Některá témata se mohou jevit jako marginální, přesto jsou podle 

mého názoru platná, i když třeba jako jen drobné vylepšení stávajícího stavu. 

Laikát je důležitou součástí příběhu církve a bude ji i nadále obohacovat svým, 

můžeme s trochou nadsázky říci světským, nebo dokonce přízemním, pohledem a 

hlasem. Tato práce, psaná laikem, se mimo jiné snažila právě tohoto pohledu použít. 
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