
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

Katedra pastorálních oborů a právních věd 

 

 

 

 

 

 

Ivana Lejsalová 

 

Program Kdo jsem jako pomůcka pro 

vzdálenější přípravu na manželství. 

 
 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 

 

Praha 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

V Praze dne 27. března 2015                           Ivana Lejsalová 

 



 

Bibliografická citace 

Program Kdo jsem jako pomůcka pro vzdálenější přípravu na manželství. [rukopis]: 

Bakalářská práce / Ivana Lejsalová; vedoucí práce: ThLic. Ing. Zimmermannová, Th.D. 

-- Praha, 2015. -- 52 s. 

  

Anotace 

Tato práce se věnuje prezentaci a zhodnocení programu nazvaného Kdo jsem, který 

vycházel v roce 2007 – 2008 v Katechetickém věstníku brněnské diecéze a nabízí jedno 

až dvouhodinový program pro mladé lidi pubescentního období. Ti si v devíti setkáních 

upevňují vztah k Bohu, k víře, k sobě samým, ke svým blízkým a k životu vůbec. 

Program vyhodnocuji především z hlediska jeho možného využití pro vzdálenější 

přípravu na manželství a to jak v hodinách náboženské výchovy žáků 8. a 9. tříd, tak 

v prostředí farní katecheze. Rovněž ho porovnávám se Směrnicí ČBK pro přípravu na 

svátost manželství, zejména s částí, která se věnuje vzdálenější přípravě na manželství.  
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Abstract 

This work presents and evaluates the programme called Who I am which was pu-

blished in 2007-2008 in the Brno Diocese´s Catechetical Journal. This material offers a 

one- to two-hour long programme for young people in adolescent age. In this course (9 

meetings), young people have an opportunity to consolidate their relationship with God, 

their faith, attitude to themselves, close relatives and to their life in general. 

I assess this programme from the point of view of its possible implementation for a 

distant preparation for marriage in the religion classes in the 8 th and 9 th grade of pri-

mary school as well as in the parish catechism. I also compare this programme with the 

Standards of the Czech Bishop Conference for the Preparation for the Sacrament of 

Marriage, particularly with the part dedicated to a distant preparation for matrimony. 
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Úvod 

Na světě jsou stále ještě místa, kde rodina a manželství neztratila svoji tradiční 

hodnotu. V posledních letech se zejména Evropa stává ohniskem cílených 

a intenzivních pokusů o změnu. Již v několika státech Evropské unie (například Francie 

a Velká Británie) byly úspěšné snahy o ústavní redefinici pojmu „manželství“, jako 

svazku jednoho muže a jedné ženy. 

Jsem matka dvou dcer, které budou nuceny žít a zakládat rodiny ve světě, jehož 

kontury začínají ztrácet křesťanské obrysy. Pocítila jsem potřebu věnovat se více 

problematice výchovy a přípravy dětí a mladých lidí na manželství. Uvědomuji si, jak 

důležité je neponechat mladou generaci pouze sdělovacím prostředkům a pedagogickým 

institucím, které pokud to bude nutné, přijmou za svůj pohled, který se po Evropě šíří. 

V dokumentech církve a odborné literatuře se příprava a výchova dětí i mládeže 

k manželství a rodinným hodnotám nazývá vzdálenější příprava. Tu jsem si tedy zvolila 

jako těžiště své práce z důvodu akutní nutnosti představit zmíněné hodnoty 

z křesťanského pohledu právě mladým lidem, kteří jsou ve věku hodnotového 

a názorového formování. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Program Kdo jsem jako pomůcka pro 

vzdálenější přípravu na manželství (dále jen Kdo jsem). Hlavním cílem je vyhodnocení 

uvedeného programu z hlediska možnosti jeho využití pro vzdálenější přípravu na 

manželství a srovnání se Směrnicí ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR (dále 

jen Směrnice ČBK).
1
 

Dílčí cíle, které jsem si vytýčila, jsou: 

 zda je tento materiál vhodný k využití pro vzdálenější přípravu na manželství 

v hodinách náboženství u žáků 8. a 9. tříd ZŠ. 

 zda a jaké klíčové kompetence žáci absolvováním tohoto cyklu získají pro život. 

 zda je program Kdo jsem, možné využít pro vzdálenější přípravu na manželství 

při katechetických setkáních ve farním prostředí. 

Program nazvaný Kdo jsem vycházel v Katechetickém věstníku brněnské diecéze 

roč. 2007–2008 a je metodickým materiálem, který měl být určen zejména chlapcům 

                                                 
1
 Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR. Vyd. Česká biskupská konference, Praha, 

2010. 
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a děvčatům 8. a 9. tříd, kteří na základě sdílení svých zkušeností ve třídě a objevováním 

poselství biblických textů lépe poznávají svojí identitu. 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z nich se zabývám tématikou 

křesťanského manželství a přípravou na přijetí této svátosti, jak je pojímáno 

v dokumentech církve. Jde zejména o pastorální konstituci o církvi v dnešním světě 

Gaudium et spes, odst. 47–52, z jehož učení čerpá dokument Familiaris consortio Jana 

Pavla II. a o ten se opírá dokument Papežské rady pro rodinu Příprava na svátost 

manželství, který pak rozpracovává právě Směrnice ČBK. Používám kromě naposledy 

zmíněného materiálu i tyto dokumenty pro jejich vzájemnou provázanost. Těžiště mého 

zájmu se v těchto materiálech zaměřuje na pojem vzdálenější přípravy na manželství. 

Obsahovou stránku přípravy na manželství můžeme konfrontovat s Katechismem 

katolické církve, který obsahuje souhrn katolické nauky o manželství.  

Součástí první kapitoly je popis rozlišení mezi výukou náboženství a katechezí 

a jejich komplementaritou. Cílem je ukázat, že v životě věřícího člověka se ideálně 

výuka náboženství a katecheze ve farnosti navzájem průběžně doplňují a propojují tak, 

aby každá samostatně a obě navzájem přispěly k integrálnímu rozvoji věřícího člověka. 

Podrobněji se zabývám katechezí a výukou náboženství ve škole zřízené katolickou 

církví. Uvádím, čeho se rozlišení mezi katechezí a výukou náboženství týká. Vysvětluji, 

kdo jsou účastníci a jaké jsou účely a cíle při výuce náboženství ve školách a při 

katechezi ve farnostech. Rozvádím úvahy obnoveného pohledu na katechezi, k níž 

dochází zráním církve jako takové, nejen tedy výukou křesťanské nauky 

prostřednictvím „katechismu“, ale nově i jako službu vtělenému Božímu slovu ve 

prospěch zrání a růstu víry. Dále ve prospěch pastorace evangelizující a misijní, kde 

osobnosti, křesťané jako manželé s vyzrávající vírou během celého života žijí s radostí 

a chutí. Zmiňuji se tedy o nových prioritách vzhledem k účastníkům a účelu katecheze, 

nových vizích obsahu katecheze, nových výchovných perspektivách a významu 

katecheze v církvi a ve společnosti, zejména s ohledem na přípravu pro manželství 

a k úctě a lásce k Bohu a lidské osobě. 

Jelikož výše jmenovaný program je určen pro mladé lidi pubescentního období (tj. 8. 

a 9. třída ZŠ), zabývám se i představením této věkové skupiny s ohledem na její 

vyzrálost fyzickou a psychickou podle poznatků vývojové psychologie. 

Ve druhé kapitole své práce již podrobně představuji v Katechetickém věstníku 

brněnské diecéze uveřejněný program, Kdo jsem, po jednotlivých částech, tedy první až 

devátý díl. 
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Shrnuji, co nabízí, komu je prioritně určen, jakými metodami se pracuje, co je 

úkolem a cílem jednotlivých setkání, jaké postupy a jaké techniky se využívají a jaké 

pomůcky program oživují. Popisuji jednotlivá setkání, názvy dvouhodin, hlavní 

myšlenky, průběh a cíle setkání. 

Třetí kapitola mé bakalářské práce je shrnující a hodnotící.  V ní porovnávám 

vytýčené nároky vycházející ze Směrnice ČBK v kategorii vzdálenější příprava na 

svátost manželství, s programem Kdo jsem. Z porovnávání pak vyplyne vhodnost 

materiálu k využití pro vzdálenější přípravu na manželství u žáků 8. a 9. tříd ZŠ. 

Třetí kapitolu bakalářské práce uzavírám základní koncepcí programu a uvádím 

klíčové kompetence, které žáci absolvováním tohoto cyklu získají pro život. 

Závěr práce obsahuje shrnutí a zobecnění výsledků hlavního úkolu i dílčích cílů 

bakalářské práce. 

Stanovuji zde výsledky, ke kterým jsem dospěla.  
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1 Východiska pro přípravu na svátost manželství 

v katolické církvi 

V této kapitole se věnuji základním východiskům pro přípravu na svátost manželství, 

která se vztahují k otázce manželství a vzdálenější přípravě ke schopnosti uzavření 

manželského svazku z hlediska katolické církve. Celkem sedm podkapitol tak rozebírá 

jak dokumenty církve, tak knihy, které se k této tématice se vztahují. 

1.1 Manželství podle Katechismu katolické církve 

Katechismus katolické církve (dále jen KKC) hovoří o manželském svazku muže 

a ženy, kteří mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, které je 

zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí. 

Tento svazek je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.
2
 

KKC dále uvádí, že hlavními osobami manželské smlouvy je pokřtěný muž 

a pokřtěná žena, kteří jsou svobodní k uzavření manželství a kteří dobrovolně vyjádří 

svůj souhlas.
3
 

Již svatý Pavel oslovil muže, aby každý z nich miloval svou ženu, jako Kristus 

miluje církev. Toto tajemství je veliké tím, že poukazuje na vztah Krista a církve.
4
 

Tedy manželství je jednou ze sedmi svátostí, kde milost svátosti tak zdokonaluje 

lásku manželů a dává jim sílu a posvěcení na společné cestě životem a k věčnému 

životu. Svátost manželství je současně znamením jednoty Krista a církve, což znamená, 

že i v manželství je třeba jednoty, nerozlučitelnosti a navíc otevření k plodnosti 

a výchově dětí ve víře. 

V souvislosti se svobodným a odpovědným „ano“ snoubenců, a aby jejich manželská 

smlouva měla náležitě pevné a trvalé základy nejen s ohledem na víru, ale rovněž na 

jejich lidskou a osobnostní zralost, zmiňuje KKC nutnost a důležitost přípravy na 

manželství.
5
 

KKC říká, že hlavní místo v této oblasti, je příklad a poučení od rodičů a rodin. 

Protože však v dnešní době jsou i křesťanské rodiny často neúplné a nejsou tím pádem 

                                                 
2
 Katechismus katolické církve, 1. vydání. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství 

a vydavatelství, spol. s r.o., 1995, článek 1601 
3
 Tamtéž, čl. 1625. 

4
 Tamtéž, čl. 1616 (Ef 5,25.32) 

5
 Tamtéž, čl. 1632. 
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mnohdy schopny zajistit kvalitní výchovu a příklad v této oblasti, je zde nezastupitelná 

role pastýřů a společenství Boží rodiny. 

Z výše uvedeného plyne, že vzdálenější příprava na vstup do manželství a přijetí této 

svátosti, tedy úloha rodiny i církve při formaci a výchově dětí a mladých lidí, je zcela 

zásadní. 

1.2  Příprava na svátost manželství podle Gaudium et spes. 

O tom, jak podpořit důstojnost manželství a rodiny konkrétně hovoří část druhá, 

kapitola 1. pastorální konstituce v článku 47–52. Hovoří o šťastném životě člověka 

i lidské, tedy zejména křesťanské společnosti, jejíž život těsně souvisí se stavem 

manželského a rodinného společenství lásky. 

Proto je třeba stále připomínat svátost manželství jako důvěrné společenství dvou 

osob, které daly neodvolatelný osobní souhlas k manželské smlouvě, jíž se manželé 

vzájemně sobě dávají a přijímají v dobrém i zlém. Jde o posvátný svazek, stav dle 

Božího řádu pevný, kde jde o rozvoj osobnosti jednotlivých členů rodiny, o důstojnost 

člověka, o stálost, mír a blaho nejen konkrétní rodiny, ale i celé společnosti a církve. 

Přirozenou povahou manželství je také plodnost a výchova dětí, které jsou korunou 

manželství. K tomu je vyžadována věrnost a nerozlučná jednota manželů. Ježíš Kristus 

požehnal manželství, které je utvořeno po vzoru jednoty mezi ním a církví, kde je 

Spasitelem lidí a Snoubencem církve. 

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, protože: „Není dobré, aby člověk byl sám.“
6
 

a dal jim společný úkol „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“
7
 Cílem manželství je tedy 

spolupracovat s láskou Stvořitele a Vykupitele při plnění úlohy otcovství a mateřství 

výchovou svých dětí.  

Tak je lidská láska pozdvižena k účasti na božské lásce, v rodině jsou prodchnuti 

Kristovým duchem, který naplňuje celý život vírou, nadějí a láskou. Pastorální 

konstituce říká, že manželé tím spějí k vlastní dokonalosti, k vzájemnému posvěcení, 

a tím i ke společné oslavě Boha. Manžele, kteří se stanou otci a matkami svědomitě plní 

povinnost křesťanské výchovy od raného dětství a děti na oplátku přispívají k posvěcení 

rodičů.
8
 

                                                 
6
 Gn 2, 18 

7
 Gn 1, 28 

8
 GS 47-52.   
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Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě také věnuje odstavec přímo kněžím, 

kteří mají povinnost mít ve věcech, které jsou spojeny s rodinou, odpovídající vzdělání 

a mají podporovat povolání manželů různými dostupnými pastoračními prostředky. 

Zejména kázáním Božího slova a liturgií, podporovat je při strastech a upevňovat jejich 

manželskou lásku a pokoru a také je spojovat při různých společenských aktivitách. 

Mají sdružovat rodiny, aby se vzájemně podporovaly a poskytovaly si oporu 

v každodenním životě. 

Pastorální konstituce se rovněž vyjadřuje k přípravě na manželství. Zmiňuje se 

o tom, že rodiče, pokud budou příkladem, pak děti a všichni, kteří žijí v okruhu rodiny, 

snadněji naleznou cestu lidskosti, spásy a svatosti.
9
 Dále uvádí, že již mladé lidi a to 

nejlépe v rodině, je důležité poučit o důstojnosti a praxi manželské lásky, aby po prožití 

určitého období čistoty byli schopni vstoupit do svazku manželského.
10

 

Rodinu chápe pastorální konstituce jako školu rozvinutého lidství. A to nejen pro 

děti, nýbrž i pro rodiče, manžele samotné. 

Obecně se má za to, že optimální jsou rodiny, kde se formou dialogů stýkají různé 

generační skupiny a předávají si svoje myšlenky a zkušenosti, kde moudrost je sladěna 

s lidskými právy a s morálním cítěním. Tím křesťanští věřící také dokáží rozlišovat 

trvalé hodnoty od proměnných forem a dokáží napomáhat rozvoji všech hodnot 

manželství a rodiny přímo svědectvím vlastního manželství, příkladem, tak další 

spoluprací se všemi lidmi dobré vůle.
11

 

Gaudium et spes poukazuje na skutečnost, že příprava a výchova dětí a mladých lidí 

na vstup do manželství začíná od raného dětství, má mít základ nejen v náboženské 

výchově, ale nemá opomíjet ani rozvoj obecně lidských vlastností a hodnot. 

Nutno dodat, že tyto dvě oblasti, tedy křesťanský pohled na manželství a lidský 

rozvoj osobnosti člověka nelze oddělit, neboť tajemství člověka se objasňuje v tajemství 

vtěleného Slova.
12

 To znamená, že výchova k obecným lidským hodnotám a zralosti má 

svůj vzor v Kristu. Výchova, která je založena na křesťanských hodnotách a vychází ze 

života Krista, rozvíjí skutečné a opravdové lidství. 

                                                 
9
 GS 48. 

10
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1.3 Příprava na svátost manželství podle Familiaris Concortio 

V apoštolské adhortaci Familiaris Consortio – o úkolech křesťanské rodiny 

v současném světě (1981), poukázal papež Jan Pavel II. na to, že je dnes potřebnější než 

kdy před tím příprava mladých lidí na manželství a na rodinný život. 

Ačkoli je rodina stále místem, ve kterém jsou děti uváděny do hodnot rodinného 

života, změny ve společnosti vyžadují, aby se na této formaci více podílela nejen 

společnost sama, ale zejména církev.
13

 

Problém spočívá v tom, že mládež ztrácí hodnoty života jako takové a následně není 

schopna čelit problémům, které přichází po uzavření manželství. Právě proto je tak 

důležitá příprava na manželství, kterou nelze pojímat jen jako krátkodobý projekt těsně 

před vstupem do manželství, ale jako proces sice postupný, ale trvalý. 

V dokumentu je příprava na manželství rozčleněna na vzdálenější, bližší 

a bezprostřední.  

Vzdálenější přípravu dokument umisťuje zejména do rodinného prostředí, ve kterém 

by děti měly získat základní hodnotovou orientaci pro svůj život. Je to doba, kdy se mají 

učit jak zacházet se svými silnými i slabými stránkami, jak se chovat a komunikovat 

s opačným pohlavím. Součástí zmíněného procesu by měla být i katecheze dětí 

a dospívajících, která jim poskytne křesťansky orientovaný základ k obecně platným 

lidským hodnotám. 

Fáze bližší přípravy je podle apoštolské adhortace zvláště otevřena pro mladé lidi, 

kteří již jsou schopni uvažovat a vnímat párově a jejich přirozený duchovní rozvoj má 

být doplněn o přípravu na život ve dvou. Jejím obsahem by měly být nejen informace 

o manželském pohlavním soužití, o problematice výchovy dětí, ale zejména je důležité 

představit manželství jako život na cestě, kde je třeba neustále usilovat o vzájemné 

sbližování a rozvoj. 

Adhortace pojmenovává tuto etapu jako jakýsi katechumenát, což zdůvodňuje tím, že 

pro mladé lidi v této fázi je svátost manželství a výchova k němu jakýmsi novým 

objevem. Právě v porovnání s ním je zřejmé, že součástí přípravy na manželství musí 

nutně být i bližší uvedení do života s Kristem a církví. 
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Poslední fází přípravy na manželství je tak zvaná bezprostřední příprava na svátost 

manželství, která se realizuje měsíce či týdny před uzavřením manželství. Jde tedy 

o přípravu snoubenců. 

V neposlední řadě adhortace poukazuje na skutečnost, že se bezprostřední příprava 

na svátost manželství nesmí opomíjet. Má se doporučovat způsobem, aby její 

opomenutí nevedlo k tomu, že manželství nebude uzavřeno. Z kontextu celé kapitoly 

apoštolské adhortace plyne, pokud nebudou opomenuty fáze přípravy vzdálenější 

a bližší, budou mladí lidé vybaveni základním náhledem na posvátnost křesťanského 

manželství a také budou mít povědomí o tom, jaké situace manželství přináší, a jak by 

se měli stavět k řešení obtíží. 

1.4 Dokument Papežské rady pro rodinu Příprava na svátost 

manželství 

Dne 13. května 1996 vydala Papežská rada pro rodinu orientační směrnice pro 

jednotlivé biskupské konference ke zpracování jejich vlastních dokumentů v oblasti 

přípravy na manželství. Tento dokument s názvem Příprava na svátost manželství, 

vydal v roce 2001 pro vnitřní potřebu sekretariát České biskupské konference.
14

  

Dokument Příprava na svátost manželství navazuje a odvolává se na apoštolskou 

adhortaci Familiaris consortio a opět zdůrazňuje, vzhledem ke změnám ve společnosti, 

potřebu zapojení církve do přípravy mladého člověka na přijetí svátosti manželství.
15

 

V první části nejprve podrobně rozebírá důležitost přípravy na křesťanské 

manželství. Druhá část se věnuje etapám přípravy na základě Familiaris consortio, 

respektive přípravě vzdálenější, bližší a bezprostřední. V závěrečné třetí části se 

zaměřuje na svatební obřad. 

Část o důležitosti přípravy na manželství zdůrazňuje především nutnost zralosti 

křesťanů pro přijetí svátosti manželství, vzhledem k jeho základnímu významu pro 

společnost. Příprava se tak v dnešní době, kdy jsou manželské hodnoty silně 

relativizovány, stává jednou z prvořadých úkolů církve a ta má v této oblasti 

nezastupitelnou úlohu, které si je vědoma.
16

 

Církev přihlíží ke skutečnosti, že jednotlivé etapy přípravy je obtížné nějak členit 

podle věku. Vzdálenější přípravu zasazuje do období dětství a dospívání, přičemž 

                                                 
14

 Příprava na svátost manželství. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2001. 
15

 Tamtéž, čl. 4. 
16

 Tamtéž, čl. 9-20. 
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významnou roli zde hraje formace v rodině, ve škole a v nejrůznějších společenstvích. 

Cílem této vzdálenější přípravy by měla být získaná úcta k lidským hodnotám, jak ve 

vztazích mezi lidmi, tak ke společnosti. Součástí je výchova k sebeúctě a nesmí chybět 

i výchova v oblasti duchovní. 

Hned na počátku se zde zdůrazňují dvě pravdy prostupující výchovu. První je, že 

jsme povolání k životu v pravdě a lásce a druhá, že člověk se realizuje skrze darování 

sebe sama.
17

 

V této vzdálenější etapě je třeba dosáhnout podle dokumentu některé specifické cíle. 

Především jde o to pochopit, že lidská láska jako odraz lásky Boží, hraje významnou 

roli v křesťanské etice. Výchova je v této fázi převážně založena na antropologii 

a obecných lidských hodnotách. Měla by být zasazena do kontextu a perspektivy 

manželství, jak je teologicky prezentuje církev.
18

 

Dalším významným cílem je pomoci dětem a mladým lidem poznat kritéria, na 

základě kterých budou schopni přijmout a vytvořit si vlastní náhled na hierarchii 

hodnot. Neméně důležité je mladým lidem vštípit a vlastním příkladem i konkrétními 

postoji poukázat na vhodnost i kritického postoje vůči jejich okolí a získávat odvahu žít 

ve světě a přesto nebýt ze světa.
19

 

Protože základním a prvním prostředím, kde se výchova dětí i mladých lidí v tomto 

ohledu odehrává, je rodina, považuje dokument za vhodné a nutné poskytovat jim 

účinnou pomoc. Zde hraje důležitou roli farnost, která by měla poskytovat křesťanskou 

formaci a prostředí, ve kterém se člověk učí žít ve společenství. 

Dokument zmiňuje úlohu sdělovacích prostředků v procesu výchovy, které by měly 

pozitivně podporovat poslání rodiny.
20

  

Nelze opomenout rovněž správné poučení o sexuální čistotě, protože má-li být mladý 

člověk schopen pravé lásky, tedy darování sebe sama, měl by být schopen a vědom si 

i hodnoty sebeovládání. Čistota, jak je zdůrazněno, není umrtvením lásky, ale právě 

dozrávání k pravé, darující se lásce.
21

 

                                                 
17

 Příprava na svátost manželství., čl. 23. 
18

 Tamtéž, čl. 25. 
19

 Tamtéž, čl. 27. 
20

 Tamtéž, čl. 29. 
21

 Tamtéž, čl. 21-31. 
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Bližší přípravu dokument Papežské rady pro rodinu zasazuje na dobu zasnoubení,
22

 

čímž se dle mého názoru mírně odlišuje od adhortace Familiaris consortio, která tuto 

fázi věnuje spíše mladým, případně těm, kteří se připravují na křesťanské manželství.
23

 

Dokument Papežské rady pro rodinu to zdůvodňuje tím, že je vhodné, posoudit v této 

fázi vyzrálost lidských hodnot, schopnost přátelství a dialogu a nedílnou součástí je 

rovněž prohloubit život víry, vztah k Bohu a církvi.  

Dokument rovněž poukazuje na to, že důležitým prvkem této etapy je objevit vlastní 

i partnerovy nedostatky, limity a pochopit zákonitosti partnerské komunikace včetně 

odlišností dané pohlavím.  

Tady je třeba opět zmínit rozdíl mezi Familiaris consortio a dokumentem Papežské 

rady, protože objevení výše zmíněných nedostatků a jejich odstranění, obsahuje 

Familiaris consortio v bezprostřední přípravě, tedy v období těsně před přijetím svátosti 

manželství. Jako pozitivní posun vidím návrh dokumentu Papežské rady pro rodinu řešit 

tuto problematiku v období bližší přípravy, tedy již se snoubenci, ale ještě dostatečně 

včas před uzavřením manželství. Zdá se mi to vhodnější vzhledem k tomu, že i kdyby se 

snoubenci rozhodli do manželství nevstoupit, cenný poklad, který v této fázi přípravy 

získali, již neztratí. Rovněž se domnívám, že je vhodné natolik komplikované záležitosti 

řešit v delším odstupu před vstupem do manželství. 

Bezprostřední přípravu tak dokument Papežské rady pro rodinu vidí ve shrnutí 

předchozí vykonané přípravy jak na rovině doktrinální, tak morální a duchovní. 

Snoubenci mají být vhodnými způsoby uvedeni do svatebního obřadu, aby na něm měli 

aktivní účast a obřad prožívali vědomě. 
24

 

Poslední část dokumentu se tedy zaměřuje na zdůraznění stěžejních prvků právě 

svatební liturgie. 

1.5 Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR 

Směrnice ČBK reaguje na požadavky post synodálního dokumentu Jana Pavla II. 

Familiaris consortio a dokumentu Papežské rady pro rodinu Příprava na svátost 

manželství. Jsou v ní realizována též některá doporučení Plenárního sněmu katolické 

církve v České republice. 

                                                 
22

 Tamtéž, čl. 32. 
23

 FC 66. 
24

 Příprava na svátost manželství, čl. 52. 
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ČBK je zásadním orientačním textem, neklade si nárok být vzorovou přípravou na 

manželství či sbírkou snoubeneckých katechezí. Vychází především z požadavků 

magisteria a také ze situace katolické církve v životě naší společnosti. Snaží se reagovat 

na značnou rozdílnost podmínek a způsobu života farností a zároveň jednotlivých 

křesťanů v rozličných lokalitách naší země a také nestejnou výchozí situací lidí 

připravujících se na manželství. 

Se směrnicí lze pracovat na úrovni diecéze, farnosti i konkrétního snoubeneckého 

páru tak, aby byla co nejlépe vůči všem párům kvalitně naplněna pastorační role 

církve.
25

 

1.5.1 Vzdálenější příprava na manželství dle Směrnice ČBK 

O vzdálenější přípravě na svátost manželství podrobně hovoří bod 3. Zde je uvedena 

informace, že vzdálenější příprava začíná od raného dětství v samotné rodině.  Ta vede 

děti k tomu, aby byly schopné samy sebe objevit jako lidi s rozmanitou 

a  komplikovanou osobností, které mají jak silné, tak slabé charakterové stránky. 

Je nutné, aby již v dětství rodiče ukazovali dětem smysl pravých hodnot v osobních 

a společenských vztazích, které utvářejí jejich charakter. Děti se musí naučit jak ovládat 

a dobře uplatňovat svoje sklony v mezilidských vztazích, potažmo ve vztazích 

partnerských. Jak chápat lidi druhého pohlaví. Zde se ukazuje význam a nutnost celistvé 

formace, která v této oblasti ukazuje pravé povolání a poslání manželství křesťanů. Není 

však vyloučena ani možnost úplného oddání se Bohu, tedy kněžský nebo řeholní 

život.
26

 

Přípravu provádějí rodiče, jiné katechizující osoby, osoby, které vedou volnočasové 

aktivity dětí, farnost. Ti, kteří mají možnost rozvíjet vhodné a potřebné vlastnosti 

křesťanských dětí. To jsou katechetická střediska, katechizující osoby, Centra pro 

rodinu v otázkách pastorace manželů a rodin, centra pro mládež a farnosti, ty především 

ve farní pastoraci rodin a ve farní pastoraci dětí berou v úvahu otázky vzdálenější 

přípravy. Pastorační iniciativa pro vzdálenější přípravu má být součástí pastoračních 

plánů diecéze i pastoračního plánu farnosti.
27

 

Tyto formy vzdálenější přípravy mají za úkol „spojovat život víry s životem 

všedních lidských vztahů“. Znamená to podporu růstu kvality osobních vztahů, které 

                                                 
25

 Příprava na svátost manželství, s. 1. 
26

 Směrnice ČBK, s. 5, bod 3. 
27

 Tamtéž, s. 5, bod 3.1. 
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jsou založené na sebepoznání a sebepřijetí. K tomu je zapotřebí přiměřené sebevědomí, 

respekt k druhým a vzájemné pochopení, věrnost, tolerance a zdravé pochopení role 

sexuality ve vztazích. Významné je dovést děti a mladé lidi ke katolickému pojetí 

manželství s ohledem na adresáta a na princip graduality.
28

 

Jedině tak může být mladý člověk tvůrcem křesťanského životního stylu. Zahrnuje to 

i kvalitní přípravu v oblasti dobrého hospodaření, znalost hodnoty peněz a význam 

křesťanské štědrosti. Dále být odpovědný a vnímat svobodu svou i druhých jako právo 

i povinnost. Naučit se překonávat pochybnosti a střety ve svědomí i ve vztazích. 

Nesmíme opomenout prohlubovat schopnost komunikace a nebát se podělit o city.
29

 

Poslední část vzdálenější přípravy hovoří o zásnubách jako o určitém „rodinném 

předstupni“ svatby. O zásnubách se dočteme v Benedikcionálu a ve druhém vydání 

svatebních obřadů. Oba texty chápou zásnuby jako rodinný obřad, kde není třeba 

asistence kněze ani jáhna ale doporučuje se upozornit na význam zásnub včas při 

vzdálenější přípravě.
30

 Ačkoli se může zdát zvláštní zařadit téma zásnub do vzdálenější 

přípravy, dokument to zdůvodňuje tím, že je třeba upozornit na to, že zásnuby nejsou 

poloviční svatbou, tedy jakýmsi povolením ke vzájemnému experimentálnímu soužití.
31

 

Nás zajímá především informace, že se na vzdálenější přípravě na manželství 

podílejí i katechizující osoby a ti, kteří ve volnočasových aktivitách mají možnost 

rozvíjet pozitivní vlastnosti dětí. 

Správně chce ČBK přispět nejen k přípravě, ale souběžně k pastoraci manželů 

a celých rodin v průběhu manželského života. 

Směrnice je určena farářům, administrátorům farností, pastoračním radám farností, 

farním vikářům, jáhnům, pastoračním asistentům i jiným osobám, které se podílejí na 

přípravách pro manželství.
32

 

Vytyčuje směr i organizacím Národního centra pro rodinu, Center pro rodinu 

v jednotlivých diecézích a odborným diecézním či děkanátním (vikariátním) 

pastoračním zařízením. 

Návodná je také pro ty, kdo s mládeží pracují, jako jsou katecheté, pastorační 

a pedagogičtí pracovníci v centrech volnočasových aktivit i vyučující na církevních 
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 FC 34. 
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 Směrnice ČBK, s. 5, bod 3.2. 
30

 Tamtéž, s. 6, bod 3.3. 
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 Tamtéž, s. 7, bod 3.3. 
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školách. Může být dobrou inspirací pro řeholní rodiny a církevní hnutí činné ve farní 

i kategoriální pastoraci, angažované rodiny a zainteresovanou odbornou veřejnost. 

1.5.2 Bližší příprava na manželství podle Směrnice ČBK 

Ačkoli se ve své bakalářské práci věnuji zejména vzdálenější přípravě dětí a mladých 

lidí na manželství, vidím jako důležité uvést alespoň krátce, jak se Směrnice ČBK 

vyjadřuje i k přípravě bližší a bezprostřední. 

Bližší příprava je kvalifikována jako obnovená katecheze pro mladé.  Především pro 

ty, které čeká křesťanské manželství. De facto jde o doplnění náboženské výchovy 

nejlépe podle individuálních potřeb jedinců, které pokračuje přípravou na společný 

manželský život, která je nedílnou součástí farní pastorace ale také součástí specifické 

pastorace mládeže. 

Tento všeobecný vzdělávací proces obvykle končí systematickou katechezí 

o manželství. Základním modelem bližší přípravy na manželství je dnes komplexní 

proces iniciace dospělého člověka do života z víry ale také pro víru.
33

 

Ostatní body upravují, kdo má na starosti vedení bližší přípravy na manželství, jaký 

je její cíl, zaměření, hodnocení. Zdůrazňuje nutnost konzultace s diecézním Centrem 

pro rodinu. Říká, že doporučení k systematické práci v bližší přípravě na farní 

i nadfarní úrovni je podmíněno patřičným vzděláním a formací, které stanoví diecézní 

biskup. 

Centrum pro rodinu předkládá každým rokem ke schválení ordináři plán koordinace 

bližší přípravy v diecézi. 

1.5.3 Bezprostřední příprava na manželství podle Směrnice ČBK 

 Zde je přesně popsán průběh a náležitosti bezprostřední přípravy, kterým se zde 

budu zabývat opět pouze krátce. Bezprostřední příprava na svátost manželství probíhá 

poslední měsíce před sňatkem, nejlépe tři měsíce před stanovením data svatby a měla by 

probíhat minimálně v šesti setkáních. Je završením dlouhodobé přípravy vzdálenější 

a bližší. 

Zodpovědnost za tuto přípravu nese farář místa, kde se bude obřad konat a který 

zohledňuje zcela individuální a různorodou výchozí situaci snoubenců. Hledá společné 
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prvky k základnímu pochopení manželství tak, jak ho vidí katolická církev. Spolu 

s farářem se na přípravě může podílet i osvědčený manželský pár z farnosti. Farář může 

pověřit bezprostřední přípravou také trvalého jáhna nebo jáhna s manželkou, pastorační 

asistentku a další. 

 Závěrem ke směrnici ČBK si dovolím citovat Závěrečné ustanovení: 

 „Tento text Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR schválilo 81. 

plenární zasedání ČBK dne 4. 7. 2010 na dobu šesti let s platností od 1. října 2010. 

Orientující, motivující a kritická vize Směrnice je formulována záměrně jako 

doporučení. Po uplynutí zkušební doby šesti let budou na základě vyhodnocení a studia 

připomínek a odborných studií revidovány na Směrnice s vyšší mírou závaznosti.“
34

 

1.6 Vzdálenější příprava dospívajících ve výuce náboženství a 

v katechezi 

Tuto podkapitolu zde uvádím proto, aby bylo možné zhodnotit, zda program Kdo 

jsem, je vhodný i pro potřeby katecheze ve farnostech. Z toho důvodu vidím jako 

potřebné, popsat rozdíly mezi výukou náboženství a katechezí. 

1.6.1 Rozlišení výuky náboženství a katecheze a jejich komplementarita 

Rozlišení má tři hlediska. Jde o rozlišení podle účastníků, kterými jsou ve výuce 

náboženství žáci katolického vyznání, jiných církví a bez vyznání. Dalšími hledisky 

rozlišení jsou účel a cíle. 

Ve výuce náboženství je účelem zprostředkovat obsah křesťanské víry a vytvořit 

dobrou syntézu obsahu víry a kultury. Jde o výchovu k zodpovědnosti v přístupu 

k náboženství, které stojí na dobrém křesťansky orientovaném vzdělání, jež má za cíl 

dovést žáka ke konverzi nebo k obnově základní volby. Konkrétní aplikací tohoto 

přístupu v oblasti partnerských vztahů je podat žákům informace, jak se křesťané dívají 

na vztah muže a ženy, na jejich věrnost a postoj k celoživotnímu manželskému vztahu. 

Katecheze má naopak za účel vychovávat a přivádět ke zrání již existující víry 

směrem ke zralosti. Cílem je uvést věřícího do blízkého vztahu s Ježíšem Kristem. 

Skrze něho k Otci v Duchu Svatém.
35

Manželství vidí jako obraz vztahu Ježíše Krista 
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35

 ALBERICH, Emilio-DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2008, s. 
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a církve, jehož pramen je ve svátosti manželství. Manželským slibem člověk odpovídá 

na Boží volání.  

Vzdálenější příprava na manželství by se měla týkat obou forem. Jak výuky 

náboženství, tak katecheze.  

Protože vzdálenější příprava na manželství zahrnuje především formaci k obecně 

lidským hodnotám, které samozřejmě podává ve světle křesťanské víry, zdá se nanejvýš 

vhodné, aby nechyběla ani v kontextu náboženské výuky.   

1.6.2 Výuka náboženství a katecheze po 2. vatikánském sněmu 

V době druhého vatikánského sněmu a v období po něm se umocnil v ČR 

i v ostatních evropských zemích problematický a dlouhodobě napjatý vztah mezi církví 

a školou. 

Církev reflektovala vzájemný vztah s profánní společností a koncil stanovil nová 

stanoviska svého postoje ke světu, která se vyznačovala velkou citlivostí vůči hodnotám 

kultury. Tato se obrazila i v novém pojetí náboženské výchovy na školách a v katechezi 

ve farnostech. 

Církev si uvědomila, že v náboženské výchově ve školách, která byla do té doby 

masová, nerespektovala úplně svobodu a svědomí jednotlivců. Ve výsledku mnoho 

žáků absolvovalo ucelenou školní náboženskou výchovu, ale neměli potřebu žít jako 

věřící. 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století postupovala sekularizace 

společnosti a bylo zřejmé, že prosadit náboženskou výuku v rámci škol bude možné 

pouze po linii samotné logiky školy. Tedy jako vzdělávací a výchovnou. 

Školní koncepce výuky náboženství v celé řadě evropských zemí dovedla jejich biskupské 

konference k rozhodnutí rozlišit výuku náboženství ve škole a katechezi křesťanského 

společenství ve farnosti. 

Například kniha Svědectví katolického laika ve škole o víře
36

 potvrzuje, že 

náboženské vzdělání by mělo být zapojeno do výuky všech druhů škol a mělo by se 

odlišovat od katecheze. 

O zřejmém rozdílu mezi výukou náboženství ve škole a katechezí ve společenství 

hovoří také dokument Náboženský rozměr výchovy v katolické škole.
37

 Výuka 

náboženství je přizpůsobena povaze, cílům a kritériím školního prostředí.   
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 Svědectví katolického laika ve škole o víře. Praha: Česká biskupská konference, 2003. 
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Dnes je náboženská výuka ve školách umožněna dle podmínek specifikovaných ve 

školském zákoně.
38

 Tam se hovoří o vůli rodičů, kteří mají právo, aby jejich děti byly 

vychovávány nábožensky.  Aby výuka náboženství měla pro žáky výchovný význam 

a aby měla rovněž význam sociálně – kulturní. 

Proto takto chápaná výuka náboženství je pak ve stejné linii s úlohou a účelem 

vzdělávání ve všech veřejných školách.
39

 

1.6.3 Školy zřízené katolickou církví, výuka náboženství a katecheze 

Katolická církev dnes preferuje možnost formace a výchovy dětí i mladých lidí ve 

společenství, které je provázáno evangelijním duchem svobody a lásky, ve kterém mají 

možnost rozvíjet vlastní osobnost, obohacenou o křesťanský rozměr. K tomu slouží 

bohatá formační úloha katolické školy. Ale ani v katolické škole stejně jako ve školách 

veřejných nelze automaticky předpokládat víru u všech žáků. Proto i zde je nutné 

rozlišovat mezi výukou náboženství a katechezí, i když ideálem by bylo zabezpečovat 

obojí v syntéze, která bude v souladu s obsahem víry a dovede zrání víry do bytostního 

postoje člověka. 

V praxi je výuka náboženství jako školní předmět určena všem žákům, kteří mohou 

být katolíky, jiných konfesí, nebo žáky bez vyznání. 

Katecheze je však již pro věřící nebo ty, kteří se pro Krista již rozhodli. Potřebuje 

člověka vnitřně motivovaného.  

Když rozlišíme výuku náboženství a katechezi z hlediska účelu zjistíme, že účelem 

výuky náboženství je především dát poznání a informace o obsahu křesťanské víry. Dát 

seriózní znalosti o víře církve. Jde o zprostředkování znalostí, formace a výchovu 

k toleranci a schopnosti žít společně s lidmi různých náboženských vyznání.  

V katechezi uskutečňují mladí lidé proces zrání ve víře vstříc ke zralosti jak v oblasti 

duchovní, liturgické, svátostné, tak v oblasti apoštolátu.  Především však v místním 

církevním společenství. To je vede k živému Kristu, který je cestou k Otci. 

Z uvedeného vyplývá, že katecheze může být ve školách zřízených katolickou církví 

nabízena pouze věřícím žákům a bude mít příležitostný charakter. 

Katecheze ve veřejných školách je chápána jako dočasné řešení a je opět určena 

pouze dětem věřícím, které pro katechezi ve farnosti nemají podmínky. 

                                                                                                                                               
37

 Náboženský rozměr výchovy v katolické škole. Kongregace pro katolickou výchovu, 1988; česky 

ČBK, 1994. 
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Závěrem lze upozornit na fakt, že církev obdržela od Krista poslání být zde pro 

druhé. Jednou z forem této služby je právě výuka náboženství ve škole. Může být první 

evangelizací a může mít i katechetický ráz. Může se blížit až k teologické reflexi.
40

 

1.6.4 Katechetické metody přípravy na svátost manželství 

Katecheze je v dnešní době součástí evangelizačního procesu. Jejím posláním je 

vychovávat člověka s vyzrávající vírou, takového, který obnovuje své obrácení i své 

rozhodnutí pro evangelium a žije s chutí i radostí. Rozvoj katechumenátu souvisí tedy 

i s významem iniciačního procesu, nejde pouze o výuku nauky. 

Vzhledem k účastníkům a účelu katecheze nacházíme nové priority, nezastupitelnou 

je katecheze s dospělými, církev má však nabízet katechezi všem, jak dospělým, tak 

dospívajícím a dětem. I katechizace má býti „dospělou“, takovou, jež plně odpovídá 

mentalitě, prostředí i úrovni křesťanů, s nimiž pracuje. Účelem katecheze do budoucna 

není jen předávání znalostí a výuka dovedností, ale plná a celistvá výchova ve víře, 

nejlépe komunitního typu. 
41

 

Zdůrazňuje se, že v procesu zrání víry má svou nezastupitelnou úlohu společenství, 

které je podmínkou, prostředím, subjektem i cílem katecheze. Z toho plyne 

angažovanost ve víře těsně přivtělené k realitě dnešního světa. S tím tedy plně souvisí 

i nová vize obsahu katecheze, optimálně šíření křesťanské nauky spojené s významem 

sdílení zkušeností víry v dnešním světě při zachování eschatologické dimenze Zjevení. 

Přičemž katecheze nadále pečuje o „předávání“ dokumentů víry.
42

 

Pro představení a hodnocení programu Kdo jsem, je v nových trendech a nových 

výchovných perspektivách důležitá informace, že do budoucna je dobré od převážně 

slovní komunikace docházet k pluralitě výrazových prostředků.
43

 Tím se otevírá plejáda 

možností od verbálního způsobu k dalším formám vyjadřování, jako je vypravování, 

symboly, slavení, svědectví, různé formy umění atd., k dnešnímu velice širokému pojetí 

prostředků veřejné komunikace. 

Dnes, a to je důležité, nastupuje duch otevřenosti a dialogu, který je samozřejmě 

citlivý vůči ekumenické dimenzi a promítá se do podpory jednoty a pokojného soužití 
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208- 209   



 

24 

i osob různých přesvědčení a názorů, potažmo do celé vzdálenější přípravy na 

manželství, na celý vývoj a zrání osobnosti člověka v jeho postoji k sobě i k blízkým.
44

 

1.7  Období pubescence podle Marie Vágnerové 

Program nazvaný Kdo jsem, je určen dospívajícím mladým lidem, zejména žákům 

8. a 9. třídy ZŠ. Uvádím tedy několik informací o této věkové skupině. 

Jsou to mladí lidé mezi 11. a 15. rokem věku, souhrnně označováni jako pubescenti. 

Pro toto období je typická, co se týká fyziognomie, proměna vlastního těla. Tělesná 

aktivita je součástí sebehodnocení, ale i určité sociální hodnoty. V období dospívání se 

mění citové prožívání. Často jde o labilitu nebo nepřiměřenost k situaci, člověk bývá 

zranitelnější a vztahovačnější, učí se budovat mezilidské vztahy. 

V tomto věku člověk začíná uvažovat na úrovni formálních logických operací, 

uvažuje hypoteticky, hledá přístup ke světu i k sobě samému, bývá hyperkritický. 

Období dospívání je psychologem Eriksonem nazýváno obdobím hledání a vytváření 

vlastní identity individuální. Hledají ale i tzv. skupinovou identitu. Důležité je mít na 

paměti, že pubescenti si tvoří ideál.
45

 

Hledají profesní roli, rozvíjí se role mužská a ženská, projevují i nově míru své 

identifikace s rodinou a hodnotami této rodiny. Mají potřebu vytvořit si vlastní pravidla, 

mají tendenci osamostatnit se z vazby k dospělým. Nabývá na významu socializační 

rozvoj, zpracovávají různé sociální vlivy, stabilizují se individuální normy, mění se 

vztahy k okolí i k autoritám. Cítí poprvé potřebu odpoutat se od rodiny, odlišit se od 

rodičů, stávají se kritičtější a samostatnější, popírají rodičovskou autoritu a snaží se 

prosadit mezi vrstevníky. Právě vrstevníci se stávají neformálními autoritami, které 

mívají značný vliv. Zvyšuje se potřeba přátelství a vzájemnosti a přicházejí první lásky. 

Rozvoj myšlení se projevuje hlavně v přátelských vztazích. Mnohem lépe vyjadřují své 

pocity i názory.
46

 Svou roli má i intimita, která se projevuje v možnosti svěřit se příteli, 

v důvěrnosti s přítelem a ve výlučnosti. Přítel má vyšší privilegia, než rodiče.
47
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2 Představení programu Kdo jsem 

Katechetický věstník je vydáván Diecézním katechetickým centrem (dále jen DKC) 

Biskupství brněnského jako informativní prostředek, který spojuje DKC s katechety 

a kněžími brněnské diecéze. Obvykle obsahuje některé praktické inspirace 

a kopírovatelné předlohy k aktuálním tématům liturgického roku a pastoračního plánu. 

Prezentuji program s názvem, Kdo jsem, který zde vycházel ve školním roce 2007–

2008 od čísla 1–2 až do čísla 10. Autorkou většiny textů je Helena Johnová. První díl 

zpracovala Marie Zimmermanová. Obě byly v té době pracovnicemi Katechetického 

a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého. Jde o celkem devět jedno až 

dvouhodinových programů pro mladé lidi pubescentního období (tj. 8. a 9. třída).  

2.1  Kdo jsem – Křesťanství v mém životě 

Tato část vyšla v Katechetickém věstníku č. 1–2 září – říjen 2007 se zaměřením na ,  

téma Křesťanství v mém životě. 

2.1.1 První část – Život jako řeka 

Obsah první dvouhodiny v Katechetickém věstníku je rozdělen do dvou částí, kde 

v první části jde především o zamyšlení se nad dosavadním životem a jeho peripetiemi 

a jako obraz života je zde vhodně zvolena řeka. 

Úvodní část programu využívá jako pomůcku powerpointovou prezentaci 

s fotografiemi řeky Vltavy. Pokud není k dispozici promítací technika nebo počítač, je 

možné ukazovat různé fotografie řeky Vltavy, případně jiných řek. Fotografie nebo 

prezentaci je možné doplnit hudební nahrávkou symfonické básně Vltava od Bedřicha 

Smetany.   

Účastníci programu jsou nejprve uvedeni do tématu informacemi o řece, nejlépe 

Vltavě, připomenou si vlastenecký vztah Čechů k ní, řeknou si základní údaje o jejím 

toku, pramenech, o vodácích stejně jako o elektrárnách či přehradách, zmíní hrady 

a zámky, které ji lemují, soutok u Mělníka s Labem, ale i známé mosty atp. Účelem je 

představit řeku jako obraz našeho života, a to od narození tedy od pramene, přes její 

meandry, mosty, vodopády, přehrady, které mohou být symbolem našich zážitků od 

počátku až do dnešního dne. Jak zatím plynula, zda klidně či jako při povodních, co 

zkrášlila ale i zničila, kam směřuje. 
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Každý z účastníků, když si představí svůj dosavadní život, pociťuje nějaké city, 

naděje, obavy. Nyní by mělo být téma zpracováno žáky. Každý má 20 minut na to 

promyslet, jak ztvární řeku svého života. Může si sám vybrat, zda obraz vyjádří 

výtvarně, hudbou, či vlastním pohybem, nebo napsáním textu, prózy, fejetonu, 

podobenství či básně. 

Když všichni mají svá díla hotová, vytvoří dvojice a vzájemně se s nimi seznámí. 

Pak je prostor ke společnému hovoru a dialogu. Kladením vzájemných otázek si všichni 

vysvětlují své pocity a postřehy, co je vedlo k jakému vyjádření, co bylo a nebylo 

v jejich dosavadním životě důležité, co pro ně určité události znamenaly a jak je 

hodnotí. 

Učitel či katecheta je jen pozorovatelem, snaží se do všeho zasahovat minimálně. Jde 

o to, aby děti přišly samy na to, zda objevily něco originálního, pouze sobě vlastního 

a dokázaly se vžít do pocitů těch druhých. Závěrem první části učitel či katecheta může 

odpovědi zapsat a výtvarná díla vystavit.
48

 

2.1.2 Druhá část – Moje náboženská historie 

Tato část má účastníkům programu umožnit hlubší zamyšlení nad svým vztahem ke 

křesťanství, obecně k životu z víry v minulosti, současnosti i ve své budoucí 

perspektivě. Každý z účastníků dostane několik listů volného papíru a píše jako do 

svého deníčku, svěřuje otázky i odpovědi na témata o své náboženské historii, o cestě 

víry, cestě s Bohem, o rodině, o důležitých náboženských obřadech a momentech 

života, o návštěvách společenství, o osobách, které jsou pro něj důležité v oblasti víry, 

o skutcích motivovaných vírou, o nejdůležitějších vzpomínkách, které s vírou souvisí. 

Zhruba po 20 minutách mají možnost texty doplnit o další otázky, například jak bylo 

důležité náboženské vzdělávání, jak ovlivňuje náboženství způsob jednání, zda je 

některé osoby inspirovaly v jejich vztahu k Bohu. 

Účastníci programu si vše píší především sami pro sebe a na konci o nich mohou 

hovořit ve skupině, ale pouze ti, co chtějí.  Učitel nebo katecheta by neměli zasahovat, 

pouze vytvořit prostor pro ně samé, nemoralizovat, ale vložit do nich maximální důvěru 
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a tak vytvořit prostor Duchu svatému, který působí v jejich nitru. Obě části jsou 

uzavřeny společnou modlitbou.
49

 

Závěrem programu není nutné dojít ke konkrétním formulacím. Důležité je nechat 

doznít to, co bylo slyšet v diskuzi, aby mohlo působit na každého z účastníků v jejich 

nitru. Na závěr obou částí je opět navržena společná modlitba.
50

 

2.2  Kdo jsem – Kdo jsem? 

Druhé setkání, prezentované v čísle 3 Katechetického věstníku z listopadu 2007, se 

zabývá otázkou, Kdo jsem? 

Obsahem je otázka přijetí sebe sama, hodnot a priorit v životě, svého působení zde, 

identity a důstojnosti člověka, přemýšlení o osobním povolání. 

Cílem je zpytovat svou osobnost, hledat své přednosti a nedostatky, učit se je 

pojmenovat, přijmout a sdílet s jinými lidmi. Toto vše se odehraje během hry, kdy si 

každý vytáhne jméno někoho jiného ze skupiny, a napíší během 5 minut, čím by ta 

konkrétní osoba byla, kdyby byla stromem, zvířetem, květinou, nábytkem, autem. 

Hledají se slova a obrazy, které druhého nejlépe vystihnou v jeho podstatě. Je to hra, 

jde hlavně o navození dobré atmosféry, o rychlý úsudek a o kolektivní sdílení. Jeden ze 

skupiny přečte charakteristiku bez jména a ostatní hádají, o koho může jít, přičemž se 

postupně vystřídají všichni. 

V diskuzi pak všichni sdělují, komu se koho podařilo vystihnout a proč a co kdo při 

této hře cítí. Pak následuje samostatná práce, při které si každý napíše na papír jen sám 

pro sebe jména lidí, kteří mě berou takového, jaký jsem, jaký bych chtěl být a do dalších 

dvou sloupečků své přednosti a své nedostatky. 

Cílem druhého setkání je poznání, že každý člověk má jak slabé, tak dobré stránky, 

což nebrání tomu, abychom měli ideál, tedy touhu na sobě cosi změnit k lepšímu. Víme 

přitom, že ideální člověk neexistuje. Lépe je kamarádit s konkrétními, i když 

nedokonalými lidmi, které budu mít rád takové, jací jsou. Je to podobné jako s Bohem. 

Jestliže zjistíme, že nejsme ve všem dokonalí, potřebujeme Boha. Bůh dobře ví, že jeho 

pomoc potřebujeme, zná nás a má rád takové, jací jsme.  
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Do příští hodiny je účastníkům zadán úkol, aby zjistili, jaké modely nabízí svět 

k následování, jací mají být, aby byli „in“. Mají přinést ukázku z časopisů, reklam 

apod.
51

 

2.3  Kdo jsem – Přítomnost dobra a zla ve světě a v mém životě 

Třetí setkání, zveřejněné v Katechetickém věstníku číslo 4 z prosince 2007, řeší 

otázku přítomnosti dobra a zla ve světě a v našem životě, zkoumá, jaké vlivy na nás 

působí, jaké hodnoty nám nabízí svět, jaké hodnoty nám nabízí křesťanství, jak si 

stavíme žebříčky hodnot věcí kolem nás a jaké věci jsou v životě nejdůležitější 

konkrétně pro každého z nás. 

Obsahem je zamyšlení nad svobodou našeho vnímání, nad vzory které vnímáme, nad 

rozdílem v hodnotách a nad jejich příčinami. 

Cílem je uvědomit si, kolik dobrých i špatných vlivů na nás působí a že to jsme my, 

kdo musí ke svému životu zaujmout stanovisko a aktivní postoj, který nás vede 

k rozlišení, co chci a co nechci, co je dobro a co je zlo, a kde jsou hranice, kde už jen 

nezájem nebo nezakročení může být formou zla. Zamýšlíme se ve dvou rovinách, 

v rovině světské a v rovině duchovní, co nabízí za hodnoty Bible a jak je můžeme 

použít v dnešním světě. 

Tato náročná problematika je opět zpracována formou brainstormingu. Účastníci 

napíší na jednu stranu papíru, co dobrého vnímají ve světě kolem sebe a na druhou 

stranu, co zlého. Závěrem se sdílejí ve svých názorech formou diskuse. 

Rozebírají téma „dobro okolo mě není, dobro ve mně; největším nebezpečím není zlo 

okolo mě, ale zlo ve mně“. Společně procházejí ukázky z časopisů, porovnávají 

hodnoty, uvědomují si pojem slova dokonalost, absolutní dobro, absolutní zlo, existence 

zákonů ve společnosti, existence Desatera a hodnot v Novém zákoně.   

Uvedou různé postoje vůči zlu formou pasivního postoje – jako je lhostejnost ke zlu, 

pocit vzrušení – zlo mě přitahuje, či formou aktivního postoje – pokušení zlo vyzkoušet, 

např. vzít něco co není mé, někomu odplatit a pomstít zlo jiným zlem. 

V závěru proběhne společné zhodnocení, a jak je důležité říci své NE, když bychom 

nejednali v souladu se svou morálkou. Uvědomit si situace, kdy nelze zůstat lhostejný, 

„neutrální“, protože může být zlem už pouhé „nekonání dobra“. 
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Účastníci programu pochopí, že ne vše kolem nich, co vidí a slyší např. v rozhlase, 

televizi, časopisech, internetu je správné či dobré. Musí se naučit být sami sebou, hledat 

dobré hodnoty a za těmi stát. Úkolem k přemýšlení na doma je, jak moc je to v běžném 

životě těžké.
52

 

2.4  Kdo jsem – Střed mého života 

Při čtvrtém setkání, prezentovaném v Katechetickém věstníku v čísle 5 z ledna 2008, 

nazvaném Střed mého života, navazujeme na minulé setkání o dobru a zlu tím, že se 

pokoušíme uvědomit si, co mám ve středu svého života já, jaký je můj žebříček hodnot, 

co je konkrétně pro mě důležité a proč. Pohovoříme i o úkolu z minulého setkání 

a vyvodíme závěry. 

Obsahem je pozorování výtvarných děl, konkrétně obrazů a uvědomění si, co bylo 

důležité pro malíře při zhotovování díla a co je v našem životě, našem díle podstatného 

pro nás. 

Toto názorně předvádíme při pozorování kompozic obrazů, kde jsou využity buď 

známé zlaté řezy, centrální kompozice, kompozice s využitím diagonály, pyramidální 

kompozice či využití více kompozic v jednom obrazu. Sledujeme, jak se kompozice 

obrazu tvoří, kam se zařazují věci nejvíce důležité, méně důležité, nedůležité a co je 

cílem prvního pohledu diváka. Vždy vyniká to nejdůležitější. Zabýváme se tvorbou 

žebříčku hodnot našeho života v naší každodennosti. Přemýšlíme a diskutujeme nahlas, 

co to znamená, je-li středem našeho života Bůh. 

Setkáváme se ale i s jinými žebříčky priorit druhých lidí, někomu je středem života 

kariéra, jinému peníze, majetek, člověk. Učitel či katecheta účastníkům programu 

vysvětlí, že my jako křesťané máme ve středu svého života Boha. Je to dobře vidět i na 

uspořádání kostela, kde je středem pozornosti obětní stůl.  Jak se to v našem životě 

může projevit? Co z toho pro sebe vyvozujeme? Jaké jsou důsledky? Co nám k tomu 

říká Bible? Na všechny tyto otázky účastník programu hledá odpovědi. 
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Poté následuje osobní zamyšlení v tichu každého z nich. Co já? Kde mám já 

umístěného Boha v „obraze svého života“? Je uprostřed, na okraji, v rohu aby 

nepřekážel? Kde jsem já na cestě ve svém křesťanském životě? 

Pokud je dostatek času, může každý nakreslit svůj obraz, svoje priority a nakonec ho 

pojmenovat. Jsou na něm souvislosti toho, co kdo říkal minule a dnes vytvořil? Jaké? 

Každý představí svůj obraz a vysvětlí co na něj a proč nakreslil a jak ho pojmenoval 

a proč. Závěrem si každý může vzít jeden ze čtených úryvků z Bible s sebou domů za 

úkol a přemýšlet nad tím, kde on sám vidí střed svého života.
53

 

2.5  Kdo jsem – Jsem stvořen, abych byl milován a abych miloval 

Páté setkání, prezentované v Katechetickém věstníku v čísle 6 z února 2008, se 

zabývá citlivým tématem „ Jsem stvořen, abych byl milován a abych miloval“. Téma je 

citlivé proto, že každý z účastníků setkání má za sebou část života, ve kterém má již 

zažity různé zkušenosti s láskou vůči sobě i vůči svým blízkým, ne vždy jsou zkušenosti 

jen pozitivní a mladý člověk pak nemusí být schopen lásce otevřít své srdce. 

Uzavřenost, ustrašenost, či nekomunikativnost může být pro toto setkání 

charakteristické. 

Cílem tohoto setkání je opět se vrátit k první hodině, odkud a kam směřuje náš život 

a představit ideál, že na počátku i konci života by měla být Láska s velkým „L“, tedy 

láska Boží, kde Bůh mě miluje takového, jaký jsem, v mé slabosti i hříšnosti. 

Mnohé posílí informace, že láska tohoto světa s malým „ l“ je pouhým pozemským 

a tedy nedokonalým odrazem té pravé lásky Boží. Naše pocity nějakých zklamání 

v lásce, nebo vnitřní prázdnoty, jsou přirozené. 

Na začátku setkání učitel nebo katecheta pustí nějaké písně o lásce, které společně 

poslouchají a v následné diskuzi nehodnotí písně jako takové, ale vyjádří se k tomu, co 

při jejich poslechu cítí. Pak každý ze skupiny napíše 2–3 písně, které má rád a společně 

jejich názvy i obsahy sdílí, diskutují o druzích lásky, o touhách, revoltách, o tom, že 

lásky a touha člověka po lásce provází každou generaci lidí od počátku a to během 

celého našeho života až dojdou k tomu nejdůležitějšímu sdělení, že Bůh, který ví 

o každém z nás a je tady pro nás, nás miluje dokonalou láskou. 
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Další částí sezení je výtvarné zpracování, kdy na pruh papíru mladí lidé vytvoří 

kresbu, malbu, nebo koláž, na téma důležité okamžiky mého života podle předem 

zadaných otázek ohledně jejich narození a jejich rodiny, toho co již prožili, kdo jsou 

a kam směřují, cíl jejich života. Podle času, který učitel či katecheta vyměří, bude 

vypadat i náročnost zpracování, stačí i symbolické obrázky, při nichž si každý sám pro 

sebe zmapuje svůj dosavadní život a uvědomí si sám sebe v různých etapách svého 

vývoje. Obrázky se ostatním nemusí ukazovat, pouze jen těm, kterým chtějí. Následuje 

diskuze o životě, o lásce, o splněných snech, o touhách a postupně dojdou k tomu, že 

Bůh stvořil člověka z lásky a k lásce. 

Diskuze probíhá ve smyslu vývojové psychologie Marie Vágnerové, tj. první rok 

života v pevném poutu s matkou a ujištěním, že je milováno, první odpoutávání od 

rodičů v batolecím věku a návrat k opětnému ujištění, že je milováno, ve 3 letech první 

uvědomění si svého já a jeho prosazování, do 11 stále se otevírající svět poznání, od 

11 let otázka: „Kdo jsem já“ a po ní přicházívá poznání, že lásku je třeba nejen dostávat, 

ale také dávat a celý život je protkán existenciální touhou být milován a milovat. 

Každý si vybavuje svoje prožitky v různých fázích svého vývoje a společně jsou 

vyprávěny, prožívány. K tomu může atmosféru sblížení podmalovávat tichá hudba 

o lásce, do pauz, kdy účastníci programu přemýšlejí, může být zařazeno Boží slovo, 

vhodné úryvky z Bible. Výběr záleží na situaci a volbě učitele, případně katechety. 

Johnová uvádí příklady úryvků, které jsou vhodné použít k početí, k dětství, k motu 

rodiče, k dospívání, ke vztahu snoubenců či zamilovaných zcela konkrétně v podtitulu 

Bůh v mém životě.
54

 Úryvky z Bible dokazují, že Bůh chce naší touhu po lásce 

naplňovat a je s námi v každém z údobí našich životů. 

Z diskuze vyplývá, že každý z nás byl počat díky lásce Boha, který miluje každého 

z nás a díky lásce svých rodičů a že nejhlubší touhou od počátku je touha milovat a být 

milován vložena do každého z nás samotným Bohem již od počátku stvoření. 

V závěru je doporučení takové otevřené intimní setkání plné citů a pocitů uzavřít nad 

vytvořenými obrázky a Biblí v kruhu s rozžatou svící uprostřed. V modlitbě mohou 

                                                 
54

 JOHNOVÁ, Helena. Kdo jsem – Jsem stvořen, abych byl milován a abych miloval.  Katechetický 
věstník č. 6, Brno: Biskupství brněnské, Katechetické centrum, 2007/08, s. 4-7. 

 

 



 

32 

účastníci programu poděkovat za Boží lásku všem, která byla přítomná v jejich 

dosavadním životě od početí do dnešního dne. 

2.6  Kdo jsem – Identita muže a ženy 

V šestém setkání, zveřejněném v Katechetickém věstníku číslo 7 z března 2008, paní 

Johnová zpracovává téma Identita muže a ženy, které se nese v duchu: „Nikdo nezná 

mé srdce tak jako ty, Pane.“ 

Setkání je tentokrát velice náročné zejména pro učitele (katechetu), aby se vyvaroval 

zlehčení tématu, protože ze strany účastníků musí být připraven na velmi různé reakce, 

i negativní, které způsobuje především vlastní nejistota a neznalost, jak uchopit toto 

náročné téma. 

Cílem je poukázat právě na jedinečnost stvoření muže a ženy a na jejich odlišnosti, 

důležité pro vzájemné doplnění se, pro úctu a obdiv pro druhé pohlaví. V navrženém 

postupu každý napíše typické vlastnosti pro obě pohlaví, kladné i záporné a rozlišují 

i to, co říkají muži o ženách a ženy o mužích a co si kdo z účastníků skutečně myslí 

a jaké názory má jen převzaté. Zejména v diskuzi je pak probírána objektivnost či 

obecná platnost. 

Vlastním tématem je zamyšlení nad láskou partnerskou. Z knihy Genesis si účastníci 

programu mohou přečíst úryvky o stvoření muže a ženy s určitým specifickým 

povoláním a připravit si vyložení hebrejských slov, kde má každé písmeno symbolický 

význam. Hebrejština má pro muže a ženu i jiné výrazy: zachar a nekeva. 

Muž – zachar, znamená připomenutí, zpřítomňovat to, co si připomínáme. Muž plodí 

a oslavuje Boha v náboženském obřadu. Tělo i ducha má přizpůsobené k zápasu 

a dobývání země, jeho prvotním povoláním je být pánem a vládcem země. 

Muž má úlohu kněze, zpřítomňuje vše, co přichází od Boha. Je to muž, kdo má 

zodpovědnost za Boží přítomnost ve svém domě, kdo vede společnou modlitbu a dbá na 

život z víry, zároveň materiálně zajišťuje svou rodinu a její vztah se světem. 

Žena – nekeva znamená dutinu, lůno, vytvoření vnitřního prostoru. Její tělo, 

poddajnost a něha, bylo stvořeno přijímat, utěšovat a dávat život. Boží lásku přijímá 

a přemýšlí o ní ve svém srdci. Je duchovnější, proto je duší domu a odpovědná za 

rodinné vztahy a má na srdci všechny potřeby jejích členů. 

Vyplývá z toho, že muž a žena jsou stvořeni k vzájemným vztahům a že jejich 

stvořená odlišnost je hlubokou přitažlivostí, ve které se vzájemně doplňují až 
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k harmonii. Oba potřebují obdiv a úctu ke svému pohlaví, ke svým odlišnostem. Teprve 

potom budou oba dva sami sebou, muž bude plně mužem a žena ženou, když jsou 

vzájemně propojeni. 

Závěrem učitel (katecheta) podpoří v zamyšlení myšlenku, že je rád, že je tady před 

ním tolik nadějných a opravdových mužů a skutečných žen, že je vděčný za každého 

z nich. Díky, že jsi, je v závěru doplněno zamyšlením v tichu nebo společnou 

modlitbou.
55

 

2.7  Kdo jsem – Pohled na druhého člověka 

Cílem sedmého setkání, zveřejněného v Katechetickém věstníku číslo 8 z dubna 

2008, je uvědomění si, že se každý z nás navenek nějak projevuje, ale to nemusí být 

přesným obrazem našeho opravdového „já“. Okolnosti, nálady, vlastnosti, obdarování 

jsou různé, chování je ovlivněno mnoha odlišnými faktory, každý z nás na sobě pracuje 

během svého života a mění se. 

Učitel nebo katecheta vysvětluje, že by se měli přítomní jak na sebe sama, tak na 

druhé dívat s pochopením, vidět v lidech více to dobré než to špatné, dávat lidem znovu 

šanci, tak jak to činí Bůh pro nás. 

Obsahem setkání je výtvarný projev, jak vidíme tuto vlastní složitost a první pohled. 

Aktivitou je do dvojic zadat úkol nakreslit konkrétní situaci, která je zapsaná na 

složeném papírku, aby ostatní účastníci text zadání neviděli. Stačí situaci jen načrtnout. 

Zadání: 

1) Vandal rozbíjí okno u auta 

2) Sklenice napůl prázdná 

3) Opilec padá na zem 

4) Mladý zloděj se šperhákem v ruce se pokouší otevřít dveře, aby šel krást 

5) Mladík rozbíjí okno auta, aby zachránil omdlelé dítě 

6) Sklenice napůl plná 

7) Člověk uklouzl 

8) Mladý muž si zabouchl dveře a šperhákem se zkouší dostat domů
56

 

Poté každý ukáže svůj obrázek a každý rychle odpoví na otázku: Co vidíš? Teprve po 

všech odpovědích ke konkrétnímu obrázku každý autor řekne zadání svého obrázku. 
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Při jednoduchých kresbách jsou si vždy dvojice obrázků podobné, i když je zadání 

zcela odlišné, protichůdné. Dvě napohled stejné situace vždy odlišuje příčina jednání, 

která nemusí být zvnějšku zřetelná a známá. To, co je vidět na první pohled nemusí být 

to, co jednání přičítáme my. Vidíme jen to vně, ale do srdce a mozku člověka nevidíme. 

Každý v sobě máme mnoho vrstev, od vnější – jak se tvářím a vypadám, jak se 

projevuji, přes názory, které nedávám najevo až po nejvnitřnější já – ideály a touhy. 

Mladí výtvarně zpracují symbolicky svoje vnitřní vrstvy. Tu jak chci, aby mě 

vnímali jiní, tu jak mě skutečně vnímají, aniž bych chtěl a tu nejintimnější, mé vnitřní 

názory a postoje a nakonec nejvnitřnější já, kdo vlastně jsem. 

Výtvarně lze složitěji naše já připodobnit např. k hradu uvnitř našeho srdce, kde jsou 

jednotlivé pokoje, prostory, hradby až k opevněným zdem nebo vodnímu příkopu. 

Jednoduše stačí nakreslit několik různě barevných čar. 

Výtvarná činnost je ideálně doprovázena hudbou. Nejlépe meditativní. Po 

účastnících učitel (katecheta) nechce, aby rozebírali, co vytvořili, jde především o jejich 

zamyšlení o sobě a druhých, o složitosti člověka. 

Řeší téma jak důležitý je pravdivý pohled na nás samotné nad našimi obrázky. Vidí 

sami, že první pohled nemusí odpovídat naší povaze, jací skutečně jsme. Je těžké 

porozumět sami sobě, natož pak druhým, vzniká spousta zbytečných konfliktů jen 

z nepochopení. 

Účastníci vidí, že by neměli druhé posuzovat povrchně, ale naopak ke každému 

přistupovat s úctou, respektem a touhou navzájem se poznat. Zjišťují, že jen Bůh má 

schopnost vidět až do srdce člověka, oni se o to mohou jen snažit a tomuto pohledu se 

po celý život učit. 

Např. obrázek sklenice s vodou. Boží pohled je vždy pozitivní, vidí lidi z té lepší 

stránky, dává odpuštění. 

Dvě sklenice plné do poloviny lze popsat dvěma pravdivými výroky: sklenice je 

poloprázdná, sklenice je poloplná. Oba výroky jsou reálné, ten první si více všímá její 

nenaplněnosti, tedy je pesimistický, zatím co druhý si všímá její plnosti, výrok 

optimistický, pozitivní pohled. Zde jde pouze o postoj pozorovatele. S tímto faktem se 

účastníci programu setkávají v praxi. 

Zjišťují, že i v běžném životě můžeme někoho odrazovat tím, že mu budeme 

zdůrazňovat, co všechno mu ještě chybí k tomu, aby byl dokonalý, což každého odradí 

nebo můžeme každého motivovat, povzbudit tím, že uvidíme pomyslnou sklenici 

poloplnou, protože budeme umět dát smysl i tomu málu, co v té sklenici už je. 
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Pubescenti poznávají, že Boží pohled je příkladem, protože v nás vidí to nejlepší 

a nezastavuje se u toho, čeho nyní člověk není schopen, protože zná jeho potenciál 

a dává mu vždy novou naději i příležitost. Lidská slabost vyvolává Boží slitování 

a milosrdenství. 

Autorka Johnová uvádí na závěr citát podle Daniela Ange z knihy „Livre de vie“. 

„Není každý člověk vrcholným dílem z rukou Stvořitele, zrozený z jeho Srdce? Dívej se na něj 

s obdivem: pohledem, který není jako ostatní: ať skrze tvůj pohled vnímá, že existuje, že je. Dívej se na 

něj tak, jak se na něj dívá Bůh: vidí v něm vždy to nejlepší. 

Jako lidé jsme si dáni jedni druhým a navzájem jedni druhé přijímáme. Své bratry a sestry sis 

nevybral, byli ti darováni Pánem. Hledej ve svém bratru to, co je mu vlastní, v čem je jeho 

jedinečnost. To, co je skvělé v něm, tak jako v tobě, je dar Boží k vzájemnému obohacení. Miluj 

druhého v jeho minulosti i v jeho budoucnosti. Nepošlapej nikoho, nikoho neshoď, roztrhej všechny 

nálepky. Každý je pro tebe důležitý.“ 

Křesťané na sobě nechávají spočinout Ježíšův pohled při adoraci Nejsvětější svátosti 

oltářní. Účastníci programu Kdo jsem dochází k poznání, že zároveň ale tím, že se oni 

dívají na něj, mohou se sami učit dívat na druhé jako on. Proto v závěru hledají v sobě 

cosi pěkného, formou díků a modlitbou vyjadřují Bohu vděčnost za jeho pohled na 

každého z nich. Jejich program končí v kruhu s rozžatou svící nebo v kapli před 

svatostánkem.
57

 

2.8  Kdo jsem – Láska a zamilovanost 

Cílem tohoto navazujícího setkání, zveřejněného v Katechetickém věstníku číslo 

9 z května 2008, je posílení víry, že jsme byli stvořeni z Boží lásky pro lásku. Posiluje 

nás, že láska k druhému člověku se může opírat o lásku Boží, nezištnou k nám. 

Dalším cílem je přemýšlet nad vztahy, jejich kvalitou a předpoklady až účastníci 

programu dojdou k tomu, že završením zamilovanosti je láska. Taková láska, kde milují 

nezištně, bezpodmínečně sebe navzájem a to takové jací jsou. Pravá láska je taková 

láska, kde jak toužím, abych byl milován/milována, dávám sebe a miluji já toho 

druhého. 
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Učitel (katecheta) chce také účastníky naučit přistupovat k druhému člověku 

s respektem a úctou a neustále se ptát, jak mohu druhého ještě více a lépe milovat, 

protože milovat znamená chtít, aby druhý byl svobodný. Milovat totiž znamená chtít 

dobro druhého více než své vlastní, i když se budu muset já sama menšit, aby ten druhý 

mohl vedle mne růst. K tomu všemu je třeba času zrání, aby až přijde čas, mohli jsme 

zodpovědně, vědomě a dobrovolně říci „dávám se ti“, „přijímám tě“. 

Obsahem setkání je vysvětlit si na obrazu domu lidské vztahy, které mají své 

základy, hrubou stavbu i střechu. Ukázat si architektonická pravidla stavby, která je 

nutné brát v potaz, stavět od sklepa po střechu aby stavba vztahů byla pevná a stabilní. 

Vystavět dobré vztahy pak znamená cítit se v nich doma. Stejně jako v domě. 

Přítomní si berou do ruky papíry, které tvoří kameny stavby, kladou je nad sebe nebo 

vedle sebe postupně. 

V úvodu učitel (katecheta) dává příklady rozličných mezilidských vztahů jako je 

kamarádství, přátelství, zamilovanost a láska a zabývá se rozdíly v nich. Na pomoc si 

bere různé příběhy z Bible nebo známé filmy. 

Všechny žáky rozdělí do čtyř skupin. Každá z nich bude prezentovat jeden vztah 

a jeho vlastnosti, např. postoje, hodnoty, vzájemné chování lidí ve vztahu. Vše co ke 

vztahu přiřadí, napíší, co vlastnost to jeden list papíru. 

Po té se společně zamyslí a u každého vztahu dají správné vlastnosti na jeho základ 

domu. Jsou tedy stavěny celkem čtyři domy postupně tak, aby nejdůležitější vlastnosti 

vztahu byly dole v základech a na ně se postupně stavěly ty méně důležité až po střechu, 

kde jsou vlastnosti, které vztah završí. 

Toto setkání učitel (katecheta) ukončí zamyšlením nad všemi čtyřmi stavbami. Sedí 

společně s účastníky programu v kruhu a vlastními myšlenkami a slovy se všichni 

pokouší popsat opravdovou lásku, která je nezištná. Pomodlí se za své vztahy, které je 

provází životem, modlitba díků za kamarádství, přátelství, lásku. Svěří své vztahy do 

Božích rukou.
58

 

2.9  Kdo jsem – O osobním povolání člověka 

Cílem posledního devátého setkání, prezentovaného v Katechetickém věstníku číslo 

10 z června 2008, je pomoci účastníkům pochopit Boží povolání k manželství 
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i k zasvěcenému životu. Ukázat, že obě dvě povolání dokáží naplnit lidský život láskou 

a osobním štěstím. Cílem je tedy dojít k poznání, že obě povolání jsou povolání z lásky 

a k lásce. 

Toto zamyšlení a setkání by mělo každého přítomného nadchnout pro hledání své 

osobní cesty. Na setkání mohou být i lidé, kteří žijí jiné povolání než učitel či katecheta, 

aby bylo setkání zároveň svědectvím. 

Obsahem setkání je zamyšlení a výsledek porovnávání cest, kdy účastníci programu 

dojdou k poznání, že obě povolání jsou si v mnohém podobná pro svou krásu a lásku 

a obě mají i svá úskalí, se kterými se člověk během svého putování světem vždy bude 

setkávat. 

Setkání je uskutečněno formou brainstormingu. Nejprve učitel (katecheta) vyzve 

přítomné, aby nahlas říkali, jaké asociace se jim vybaví, při pojmu manželství a při 

slově celibát. 

Jde o to nejen nechat je říci, co si myslí, ale také o to, co mají zafixováno pod těmito 

pojmy podvědomě. Není vhodné komentovat, učitel (katecheta) jen přihlíží 

a povzbuzuje k úvahám. Nebrání ani zaznění negativních názorů a snaží se, aby se 

k problematice vyjádřili opravdu všichni přítomní. 

Právě toto sezení všem pomáhá k uvědomění jak moc, jsou všichni ovlivněni tím, co 

vidí a slyší kolem sebe. Následuje chvíle k osobnímu zamyšlení. Pak účastníci napíší 

hesla, která mají nyní vědomě spojena s manželstvím a se zasvěceným životem. 

Ve společném zamyšlení píší pojmy, které účastníci uvádějí na tabuli nebo plakát 

a označují, co náleží k manželství a co k celibátu. Např. bezpodmínečná láska, život pro 

druhé, milovat, být milován, odpovědnost, dar, apod. 

Vrací se k různým citátům z minulých setkání: 

„Vidíme, že naší nejhlubší touhou od počátku je touha být milován. Ale jen Bůh ji může naplnit 

dokonale, člověk nikdy, protože je slabým tvorem. 

Opravdová láska nehledá sebe, své potěšení, ale opravdová láska touží dávat. 

Nejlépe do člověka vidí Bůh, jen on má tu úžasnou schopnost vidět až do srdce člověka a proto 

také člověku nejlépe rozumí. 

Pravá láska je dar. Milovat znamená dávat, ne brát. Pocity samy o sobě nejsou láskou. Milovat 

znamená chtít, aby druhý zůstal svobodný. Milovat znamená chtít dobro druhého, a to dokonce víc než 

své vlastní. Má láska druhému pomáhá, aby rostl a stával se více sám sebou, ne tím, kým ho chci mít 

já. Pomáhat druhému často znamená, že já se musím menšit, aby on mohl růst.“ 

V diskusi učitel (katecheta) s účastníky programu probírá, které citáty a pojmy 

z tabule se hodí ke kterému povolání a u většiny z nich zjišťují, že je lze přiřadit pod 
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obě osobní povolání člověka. Pokud něco nelze, hledají, kde je v každodenním životě 

rozdíl. 

Zaobírají se i negativními pojmy a zkoumají, proč je tak někdo vidí. Společně 

jmenují silná i slabá místa těchto povolání vzhledem k naší lidské nedokonalé povaze. 

Nakonec docházejí k poznání, že obě povolání, jak manželský život, tak zasvěcený 

život, jsou příběhem lásky k Bohu. Učitel (katecheta) shrne všechny pozitivní myšlenky 

o obou povoláních člověka a vyzdvihne, že všichni jsou povoláni do vztahu lásky. 

V závěru je přítomným poskytnuta chvíle, aby se mohl každý zamyslet sám nad 

sebou. Pokud je dostatek času je možné výsledek a výběr svého povolání vyjádřit 

písemně nebo výtvarně. 

Program může být ukončen společnou modlitbou a prostorem vyjádřit, co kdo 

prožívá a odevzdat svou budoucnost do Božích rukou, protože na konečné rozhodnutí 

mají přítomní ještě čas. 

Toto poslední setkání má v závěru pomůcku pro učitele (katechetu), která je 

inspirována knihou Hanse Buoba „Povolání k vydanosti“ (vyd. Karmelitánské 

nakladatelství, 1995). 
59

 

Johnová také používá některé myšlenky z knihy Bůh povolává v tom smyslu, že lidé 

si většinou o sobě utvářejí obraz „z vnějšku“ podle toho co sami dělají nebo toho jak je 

vidí druzí lidé (např. jsem dobrý sportovec, úspěšný řidič, hodné dítě, lenoch, dříč). Ve 

skutečnosti ale každý má danou identitu od Boha. Bůh neříká, že jsme dobří otcové, 

hodní žáci, ale jen JSI, existuješ, žiješ. 

My můžeme mít dnes dobré známky ale za pár let propadnout, tím ale nebudeme 

horší. Naše cena zůstává stejná, ať jsme, jací jsme, ať pracujeme málo nebo hodně, ať 

jsme nebo nejsme úspěšní. Stačí, že jsme stvořeni z lásky a pro lásku a každý z nás má 

svou jedinečnost, individualitu, která je neopakovatelná. Jedině Bůh ví, kdo jsem. 

Nemáme si tedy klást otázku, jak mě vidí druzí, ale jak mě vidí Bůh. 

Bůh volá některé lidi, aby se podíleli na tajemství předávání lásky v lásce partnerské, 

a jiné lidi, aby zasvětili svůj život lásce k Bohu. Podstatou volání je tajemství 

nadpřirozené lásky mezi Kristem a člověkem, která je obdobou snoubenecké lásky 

nesobecké. Lásky v nejčistší podobě. Jde o to být zde pro Boha, odevzdat se plně Ježíši, 

tak jak to jednou uděláme všichni na věčnosti.
60
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3 Zhodnocení programu Kdo jsem 

V této kapitole zhodnotím program, Kdo jsem, nejen z hlediska jeho využitelnosti 

pro vzdálenější přípravu na manželství při hodinách náboženství, ale také při farní 

katechezi. Zabývat se budu i tím, jaké kompetence tento cyklus předává žákům a zda 

odpovídají kompetencím, které stanovil dokument Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání.
61

 Především vyhodnotím, nakolik tento cyklus aplikuje Směrnici 

ČBK.  

3.1 Porovnání cyklu Kdo jsem, se Směrnicí ČBK 

Směrnice ČBK předkládá principy a doporučení, které mají sloužit při přípravě na 

manželství. ČBK si je velmi dobře vědoma, že pouze systematická a dlouhodobá 

příprava, může mladým lidem pomoci dobré manželství nejen uzavřít, ale také 

překonávat jeho nejrůznější obtíže a vytrvat v něm s Boží pomocí až do konce. 

Ve Směrnici ČBK lze identifikovat následující doporučení a rámcové obrysy, které 

by měl jakýkoli vzdělávací a výchovný program vzdálenější přípravy na manželství 

obsahovat: 

 život víry vysvětlovat na pozadí všedních, lidských vztahů 

 pomoci objevovat slabé a silné stránky a vést k přijetí sebe sama 

 vést k přijetí nedokonalostí u svých blízkých, k rozvoji tolerance vůči jejich 

nedokonalostem 

 pomoci uvědomovat si základní lidské hodnoty jak pro nás samotné, tak ve 

vztazích 

 vést k potřebě utváření charakteru na základě poznaných klíčových hodnot 

a uvědomování si důležitosti ovládání svých sklonů 

 ukázat potřebu odpovědnosti v nejrůznějších oblastech, například při 

hospodaření s penězi 

 pomoci ve správném chápání vztahu ke druhému pohlaví a rozvíjet schopnost 

komunikace i v oblasti citů a schopnosti zvládat konfliktní situace 
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 pomoci pochopit chápání podstaty povolání, které může vyústit do manželství, 

nebo zasvěcení se Bohu 

První část programu Kdo jsem - Křesťanství v mém životě, je rozdělena na dvě 

setkání, a ačkoliv v nich vysloveně nenajdeme aplikaci některého z doporučení ČBK, 

přesto jsou podle mého názoru naprosto klíčová. Účastníci programu jsou při nich totiž 

vedeni k jakési revizi svého dosavadního života a sice jak z pohledu duchovního, tak 

z hlediska obecně lidského. Mají se vědomě pokusit nahlédnout svůj život z obou 

zmíněných perspektiv a uvědomit si všechny klíčové okamžiky, lidi a emoce s nimi 

spojené. 

Tím se učí nejen vnímat svůj život a emoce s jakýmsi odstupem a mít tak možnost 

s nimi pracovat, ale především se pomyslně staví na start, ze kterého mohou následně 

pokračovat a projít úspěšně dalšími formačními setkáními. Pravděpodobně si také 

poprvé v životě hlouběji uvědomí, jak sami sebe vnímají, jací jsou, což je základem pro 

budování schopnosti přijetí druhých s jejich slabostmi a zejména prožití fascinace nad 

tím, jak velká musí být Boží láska, když je přijímá bez podmínek. 

Prvním doporučením Směrnice ČBK je, aby při vzdálenější přípravě byl život víry 

představován na pozadí všedních, lidských vztahů. Zde bych chtěla vyjádřit 

přesvědčení, že naplnění tohoto bodu ve značné míře závisí na tom, kdo tento cyklus 

s mladými lidmi prochází. Na jeho postojích, reakcích a projevovaných emocích, které 

jsou účastníky programu vnímány jako obecně lidské, automaticky a podvědomě 

vnímají a skrze ně pak zaujímají postoj i k životu víry. Osobnost provázejícího a jeho 

autentické prožívání víry je tedy klíčovým faktorem, který žáky může ovlivnit v jejich 

duchovním směřování. 

Obecně lze říci, že celý cyklus je postaven tak, že každé téma obsahuje metody 

a způsoby, které nenásilnou, někdy až hravou a nekonfrontační formou pomáhají žákům 

přemýšlet o zásadních životních tématech a zaujímat k nim jejich vlastní postoj. 

Tomuto doporučení odpovídá především páté setkání, Kdo jsem – Jsem stvořen, 

abych byl milován a abych miloval, které je o lidské lásce obecně a analogicky o lásce 

Boží, které je ta lidská obrazem. Obecně proto, že opět staví základní kameny pro 

tématiku lásky mezi mužem a ženou a snaží se tak poukázat na to, že láska a naše 

schopnost lásku prožívat i dát, je nám dána hluboko do podstaty našeho lidství. 

Díky tomu si účastníci programu mohou hlouběji uvědomit, že v nich samých, 

v jejich lidské přirozenosti a schopnosti budovat vztahy, je uložen obraz lásky, která ty 
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lidské přesahuje. Jsou tak vedeni k poznání, že nalézat Boha, je možné a správné právě 

ve zdánlivě všedních prožitcích. 

Dalším významným doporučením ČBK je vést k poznání a přijetí nejen 

nedokonalostí svých vlastních, ale následně i u druhých lidí, což úzce souvisí s trpělivou 

tolerancí. 

Tato důležitá část vzdálené přípravy na manželství, je zahrnuta v tématu Kdo jsem – 

Kdo jsem? a Kdo jsem – Pohled na druhého člověka. První z těchto dvou témat se 

pokouší slovně a nejrůznějšími obrazy co nejlépe vystihnout klady a zápory všech 

zúčastněných. Pomáhá účastníkům získat zpětnou vazbu ke své vlastní osobě, a jak jsou 

vnímány svým okolím. Poznání nemusí být vždy jen pozitivní, ale uvědomit si, že 

každý z nás je souborem kladů i záporů je nesmírně užitečné pro rozvoj pokory 

a trpělivosti se sebou samým i s lidmi v našem okolí. Zde velmi záleží na vytvoření 

atmosféry setkání, aby nikdo z přítomných necítil pouze odmítnutí, ale mohl se vnímat 

přijímaný v kontextu celé své osoby. 

Zatímco první z těchto témat umožňuje žákům pochopit, že všichni jsme souborem 

pozitiv i negativ, druhé téma se pokouší jít dál. Krásnými a názornými ukázkami žáky 

vede k poznání, že tak, jako bychom si sami přáli, aby nás naše okolí vnímalo spíše z té 

lepší stránky, je důležité na druhých vidět a hodnotit především to dobré. Každý z nás se 

sice nějak projevuje navenek a ne vždy tak, abychom byli akceptováni, ale za touto 

vnější bariérou můžeme ukrývat zcela jiného člověka, spoutaného obavami a strachem. 

Dalším doporučením ČBK je seznámení se základními lidskými hodnotami 

a k utváření života podle nich. Této problematice se věnuje třetí a čtvrté téma, 

respektive Kdo jsem – Přítomnost dobra a zla ve světě a v mém životě a Kdo jsem – 

Střed mého života. 

První z témat vede účastníky k samostatnému i společnému přemýšlení, jaké dobré 

i špatné hodnoty vnímají ve svém okolí a ve světě. Jde o snahu uvědomit si 

a formulovat, na jakých prioritách stojí dnešní svět a zaujmout k tomu vlastní postoj. 

Naopak druhé téma má za cíl jít více do hloubky a pokusit se objevit, jaké hodnoty, 

pozitivní i negativní, budují můj vlastní život. Takto pojatá setkání vedou 

k nenátlakovým rozhodnutím, utvářet svůj život podle takových hodnot, které vedou ke 

spokojenému a klidnějšímu životu. To je pochopitelně spojeno s tím, že náš život je 

třeba aktivně utvářet a nepodléhat pouze vlivu okolí, či přejímat pasivně většinový 

názor. 
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Určitým způsobem zlomové je doporučení výchovy ke správnému vztahu 

k opačnému pohlaví, schopnosti projevovat své city a zvládat konfliktní situace. 

Zlomové v tom, že ve věku 8. a 9. tříd, již účastníci programu prožívají první lásky 

a uvědomují si vzájemnou přitažlivost. Na druhou stranu se o těchto věcech bojí či stydí 

hovořit a nejsou si ve svých emocích jisti. Více než u kteréhokoli tématu je naprosto 

nutné vytvořit atmosféru skutečné důvěry a přijetí. Je pravděpodobné, že to může být 

jediné takové prostředí, které do té doby zažijí. 

Této problematice se v programu věnují dvě témata, a sice Kdo jsem – Identita muže 

a ženy a Kdo jsem – Láska a zamilovanost. První téma účastníkům ukazuje, že již 

vnímaná rozdílnost mezi muži a ženami, která je na jednu stranu přitažlivá a na druhou 

stranu může být zdrojem roztrpčení, je Bohem chtěná a přirozená. Naopak, je zde proto, 

aby jak muž, tak žena, nalezli svůj protipól, který postrádají a stali se celým člověkem. 

Druhé téma se snaží poukázat na to, že vztah mezi mužem a ženou, z počátku 

zmítající se na vlně nepoddajných emocí, může mít šanci na úspěch a růst, pokud se 

přerodí v lásku. A lásku je třeba budovat, stavět. Je nutné, aby měla jisté základy. 

Pomocí pochopit účastníkům důstojnost a krásu povolání k manželství, či Bohu 

zasvěcenému životu, umožňuje poslední, deváté setkání. Účastníci jsou vedeni k tomu, 

aby zcela svobodně vyjadřovali pocity, které se jim vybavují při slovech manželství či 

celibát. Snaží se přijít na to, proč člověk vstupuje do manželství nebo se stane knězem. 

Obě cesty, jak nakonec poznávají, jsou motivovány láskou a jsou proto stejně hodnotné. 

Lze říci, že program Kdo jsem, téměř v celém rozsahu naplňuje doporučení, která 

jsou formulována ve Směrnici ČBK pro vzdálenou přípravu na manželství. 

Pouze jednu oblast, a sice odpovědnost při hospodaření s finančními prostředky, 

program nepokrývá. Vzhledem k tomu, že se program snaží vést účastníky průřezově 

v několika setkáních k odpovědnému přístupu k vlastnímu životu a jeho formování 

podle pozitivních hodnot, které identifikovali, je možné říci, že jsou tak účastníci 

rámcově formováni k odpovědnosti v nejrůznějších oblastech života. Osobně si myslím, 

že problematiku financí, by bylo vhodnější zařadit spíše do jiných předmětů v rámci 

školní výuky. 
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3.2  Klíčové kompetence 

Tématiku klíčových kompetencí, řeší především základní dokument českého školství 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
62

 V následujícím textu bych ráda 

vyhodnotila, nakolik se programu Kdo jsem, daří a v jakém rozsahu tyto kompetence 

žákům ZŠ zprostředkovat, pokud je využit v hodinách náboženské výchovy.
63

 

3.2.1 Kompetence k učení 

Žák se naučí při probírání zvoleného tématu odlišit základní cíle, pochopit obsah 

setkání, vyvinout požadovanou aktivitu. Je veden k promýšlení tématu, tudíž se naučí 

mít schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného či doplňujícího a tím se posílí jeho 

vlastní metoda chápání. 

Žák si je schopen uvědomovat změny a vývoj lidské i křesťanské společnosti, stejně 

tak člověka jako individua, vývoj jeho schopností, hledání, utváření zdravého 

křesťanského postoje, ujasňuje si představy o Bohu, vztazích, víře a učí se je chápat 

a upevňovat. V Bibli se dočítá příběhy dějin spásy a hledá jejich paralely v dnešním 

světě. 

Žáci si osvojují základní témata, jejich vztahy, posloupnosti, potřebné pojmy 

vyskytující se v programu. Splněním předepsaných aktivit, si mladí lidé upevňují 

tvořivý přístup k obsahu jednotlivých setkání. 

Do a na sebe navazujících témat žáci promítají svoje vlastní autentické zkušenosti 

z každodenního života, zamýšlejí se nad nimi, diskutují o nich ve skupině a tím rozšiřují 

své poznání. 

Žáci, kteří jsou průběžně vzděláváni v náboženství, jsou si pak schopni dát do 

souvislostí křesťanské a církevní události s událostmi historickými. Jsou také schopni 

porozumět pojmům, které pracují se sebepoznáním a morálkou člověka. 

3.2.2 Kompetence k řešení problému 

Při diskuzích ve skupině se žáci učí řešit problémy a nastolená témata, uvažovat 

o nich s odstupem a někdy podle příkladu učitele. Jindy je učitel veden k nestrannosti 
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a pouze ke korigování jednotlivých diskuzí. Základem je, aby žáci vyjevili nahlas svoje 

stanoviska v prostředí vrstevníků, učili se argumentovat a obhajovat je a právě od 

vrstevníků měli zpětnou vazbu. 

3.2.3 Kompetence komunikativní 

Žáci se absolvováním programu učí rozumět daným tématům, nachází radost 

z komunikace o problému i ve ztvárnění svých myšlenek pomocí různých metod 

(poslouchání úryvků z Bible, poslouchání hudby, pohybové ztvárnění, výtvarné pojetí 

problematiky jako kresba, malba, koláž atp. a po té komunikace o jejich výtvorech, 

jejich slovní rozebírání a hodnocení). 

V každém dílu programu je dán prostor pro aktivitu a diskuzi, kde se žák učí 

formulovat své myšlenky a postřehy a vyjadřovat se v logickém sledu. Jak uvádí 

Vágnerová, v tomto věku mají potřebu vytvořit si vlastní pravidla, chtějí se osamostatnit 

z vazby k dospělým, nabývá na významu socializační rozvoj. Zpracovávají různé 

sociální vlivy, stabilizují se individuální normy, mění se vztahy k okolí i k autoritám 

právě díky možnosti komunikace. 

Cítí poprvé potřebu odpoutat se od rodiny, odlišit se od rodičů, stávají se kritičtější 

a samostatnější, popírají rodičovskou autoritu a snaží se prosadit mezi vrstevníky.  

Právě v kolektivu se vrstevníci stávají neformálními autoritami, které mívají značný 

vliv. Zvyšuje se potřeba přátelství a vzájemnosti a přicházejí první lásky, rozvoj 

myšlení se projevuje hlavně v přátelských vztazích, mnohem lépe komunikací vyjadřují 

své pocity i názory.
64

 

Žáci právě při diskuzích v kolektivu cítí uspokojení ze seberealizace. Mají možnost 

se prezentovat před ostatními. Je zde vytvořen i prostor pro kritiku a samostatnost 

především na rovině komunikace. 

3.2.4 Kompetence sociální a personální 

V pravidelném programu o devíti setkáních se žákům průběžně rozvíjí dovednost 

kooperovat ve skupině při plnění konkrétního úkolu, např. hodnocení písní a jejich textů 

v dílu Kdo jsem - Jsem stvořen, abych byl milován a abych miloval, nebo si osvojují 

pravidla týmové spolupráce a společné odpovědnosti např. v dílu Kdo jsem - Láska 

a zamilovanost při rozdělení do čtyř skupin, které představují různé mezilidské vztahy 
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jako je kamarádství, přátelství, zamilovanost, láska, kde společně hledají rozdíly mezi 

těmito vztahy. Tady se učí i obhajovat stanoviska své skupiny. 

3.2.5 Kompetence občanské, pracovní, křesťanské
65

 

Žáci si v programu vytvářejí povědomí o základních principech soužití lidí, jak 

v dějinách, tak v dnešní době co se týká života v rodině, ve společnosti, tak života 

v církvi. Tím si žáci formují svou vlastní občanskou, potažmo i křesťanskou hrdost. 

Žák si vytváří povědomí o vývoji vlastního národa, náboženství a vlastní identity, 

formuje si základní občanské hrdosti a křesťanskou příslušnost. Absolvováním 

programu ve školním prostředí žák dostává poznání a informace o obsahu křesťanské 

víry. Dostává seriózní znalosti o víře církve. Skutečně jde o zprostředkování znalostí, 

formace a výchovu k toleranci, potažmo schopnosti žít společně i s lidmi různých 

náboženských vyznání, k pochopení slov kamarádství, přátelství, zamilovanost, láska, 

nezištnost, pomoc. K pochopení významu partnerství, manželství a k dobré vzdálené 

přípravě na život manželský. 

Žáci se naučí sebe pochopení, toleranci, vědomí, že láska je dar. Pochopí klíčový 

vytýčený cíl pro celoživotní úkol. Aby až jednou budou manželem – manželkou, byli ti 

dva jednou bytostí.
66

 

Žáci také díky aktivitám uměleckým, které se prolínají celým programem, mají 

možnost vytvořit si pozitivní vztah k umění a uměleckým dílům, např. na kompozicích 

obrazů se v části Kdo jsem - Střed mého života učili rozlišovat, co bylo pro malíře na 

obraze nejdůležitější. Existovala zde paralela, co je pro nás v životě nejdůležitější. Žáci 

pak snáze přijímají kulturní a historické dědictví. 

3.3 Využití cyklu Kdo jsem, ve farním prostředí a při výuce 

náboženství. 

Výše uvedený program Kdo jsem, je určen do hodin náboženství a lze ho pojmout 

jako zhodnocení dosavadního náboženského vzdělávání. Zároveň je použitelný i při 

farní katechezi, kde napomáhá mladým lidem upevnit vztah k víře a tento prohlubovat. 
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Při farní katechezi je možné ho využít beze zbytku, protože lze předpokládat, že 

přítomní mladí lidé pochází z křesťanského prostředí. Jeho obsah jistě prohloubí jejich 

lásku ke Kristu, k sobě samým navzájem, ke svým bližním a to prostřednictvím všech 

devíti jednotlivých dílů. 

Program tak plní požadavek doprovázet člověka na jeho cestě ve víře směrem ke 

zralosti a to tím, že umožňuje reflexi a meditaci, aby pubescenti mohli alespoň 

nahlédnout do skutečné hloubky lidské duše jim přijatelným způsobem. Proto i při 

katechezi ve farním společenství je žádoucí dodržet věk oslovených věřících. 

V programu je velký prostor pro zamyšlení, reflexi svého života, pro rozhovor s Bohem. 

Realizace programu při výuce náboženství se může setkat s problémem nejednotnosti 

žáků co do duchovního založení. Je proto třeba přihlížet k religiozitě a úrovni 

spirituality jednotlivců ve skupině. 

Na druhou stranu, protože účelem programu, je zprostředkovat organicky 

a systematicky především náhled na základní stavební kameny kvalitních, obecně 

lidských i partnerských vztahů, které by měly být společné všem lidem, je možné použít 

obrazy a příběhy z křesťanského prostředí. 

Výhodu využití programu při hodinách náboženství vidím v tom, že programem 

mohou projít pubescenti i nevěřící nebo hledající a program je pro ně skutečně první 

evangelizací. Možností promyšlení si žhavých náboženských témat a vidění souvislostí 

díky častým konfrontacím s názory spolužáků, ale i učitele, který však pouze metodicky 

vede a nevnucuje své vlastní postoje. Je zde dán skutečně vzácně velký prostor pro 

hledání identity a sounáležitosti. 

Cílem je přivést žáka základní školy ke schopnosti správného postoje k sobě samému 

i druhým a ke svobodnému a k zodpovědnému postoji k víře a k náboženství. Je na 

vyučujícím, aby žákům zprostředkoval to obecně lidské a navíc křesťanské takovým 

způsobem, které vzbudí více úctu a odstraní případné předsudky. 

Obecně lze říci, že výše jmenovaný cyklus je příkladem principu komplementarity 

obou forem služby slova. Tedy je dobře využitelný jak ve výuce náboženství, tak 

v katechezi ve farním společenství za předpokladu respektování odlišností obou 

prostředí. 
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Výuka náboženství ve škole a katecheze ve farnosti spolu vždy úzce souvisely. Obě 

vycházejí ze stejného základu. Z Písma a z Tradice. Obě mají, každá svým způsobem, 

podíl na integrálním rozvoji člověka.
67
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Závěr 

V závěru své bakalářské práce bych ráda shrnula odpovědi na cíle stanovené 

v Úvodu. 

Hlavním cílem bylo zhodnotit program z hlediska možnosti jeho využití pro 

vzdálenější přípravu na manželství a srovnání se Směrnicí ČBK.  

Při posuzování, zda je program pro vzdálenější přípravu na manželství využitelný, 

jsem vycházela z porovnání jeho obsahu s doporučeními pro vzdálenou přípravu 

v dokumentu Směrnice ČBK. 

Dospěla jsem k závěru, že program Kdo jsem v plné šíři aplikuje doporučení 

obsažená ve Směrnicí ČBK a je tedy zcela využitelný při vzdálenější přípravě na 

manželství. Program ale není postaven tak, aby v každém setkání byly prezentovány 

nějaké hodnoty, ke kterým Směrnice ČBK vybízí. Tím by ztratil mnohé ze své 

spontánnosti. Naopak, celým programem se jednotlivá doporučení prolínají průběžně 

a trvale. 

Prvním z dílčích cílů bylo zjistit, zda program Kdo jsem je využitelný pro vzdálenější 

přípravu na manželství v hodinách náboženství u žáků 8. a 9. tříd ZŠ. Zjistila jsem, že 

jej lze v rámci této výuky uplatnit v doporučované věkové skupině žáků s ohledem 

k úrovni jejich individuální spirituality a religiozity. 

Program je zpracován tak, že žáky nenásilnou, téměř hravou formou přivádí 

k zamyšlení nad zásadními otázkami jejich života. Pomáhá jim růst ve schopnosti nejen 

odhalovat své vlastní nitro, ale také komunikovat se svým okolím. Všechny důležité 

a obecně lidské hodnoty prezentuje na pozadí křesťanského vidění světa. Žáci však 

nejsou vystaveni žádné systematické, věroučné indoktrinaci a přesto mohou nahlédnout, 

že Bůh je zdrojem naší schopnosti milovat, komunikovat i odpouštět. 

Druhým dílčím cílem bylo zjistit, zda a jaké kompetence předává žákům uvedený 

program. Zjistila jsem, že kompetence, které jsou vyžadovány základním dokumentem 

českého školství, jsou v průběhu jednotlivých setkání žáky absorbovány zcela 

přirozeně. Program je navíc doplňuje o křesťanský rozměr. 

Třetím dílčím cílem bylo zjistit, zda je uvedený program využitelný při farní 

katechezi. Zjistila jsem, že pro tyto účely je program zcela využitelný, protože lze 

předpokládat, že jeho účastníci pochází z křesťanského prostředí. Jeho obsah zcela jistě 

prohloubí jejich lásku ke Kristu, k sobě samým navzájem, ke svým bližním a to 

prostřednictvím všech devíti jednotlivých dílů. Při realizaci programu by měl být vzat 
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do úvahy i fakt, z jakých rodin jednotliví žáci pochází. Některá témata by mohla vzbudit 

nepříjemné asociace či umocnit jejich případnou citovou nestabilitu. 

Celý program je připraven velmi citlivě. U žáků, kteří jsou z křesťanských rodin, 

může jejich domácí formaci rozvinout a formalizovat. Žáci, kteří nepochází z prostředí, 

kde se žádané hodnoty reálně žijí, tak mají poprvé příležitost spatřit život v jeho 

pravdivých barvách. 

Ráda bych upozornila na skutečnost, která je podle mého soudu zásadní. Je 

pochopitelně správné, že církev vytváří podmínky pro vznik nejrůznějších vzdělávacích 

programů, mimo jiné i pro přípravu na manželství. Ty se však spíše uplatňují již pro 

zasnoubené, případně pro ty, kteří mají těsně před svatbou. 

Vzdálenější příprava je ale něčím jiným. Začít a probíhat má především v rodině, 

a sice trvale a dlouhodobě. Tady je nesmírně důležité, aby se spíše než programy pro 

děti a mládež v rámci výuky náboženství a při farní katechezi, připravovaly programy 

pro rodiče. Podle dokumentů církve, jsou to právě oni, kdo jsou za tuto výchovu 

zodpovědní a od kterých ji děti a mladí lidé přijmou nejsnáze. 

Rodiče samotní by měli projít vzdělávacím cyklem, jaké hodnoty a kompetence jsou 

pro jejich děti vhodné, aby byly schopny svobodného a zralého vstupu do manželství či 

zasvěceného života. 

Výsledkem mé bakalářské práce je doporučení užívat program Kdo jsem, který 

vycházel v Katechetickém věstníku brněnské diecéze roč. 2007–2008 jako materiál pro 

vzdálenější přípravu na manželství v současné době u žáků II. stupně ZŠ, kteří brzy 

zakončí základní školní docházku. Taktéž doporučuji vhodnost využití programu 

v katechezi v jednotlivých farních společenstvích a to u stejné věkové kategorie. Je 

nutné respektovat odlišnosti obou prostředí. I když cyklus pochází z let 2007 – 2008 je 

svým obsahem zcela jedinečný. V mnoha ohledech a pohledech na náboženské otázky 

je nadčasový a tudíž stále aktuální. 
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Seznam použitých zkratek 

ČBK – Česká biskupská konference 

ČR – Česká republika 

FC – Familiaris consortio 

GS – Gaudium et spes 

KKC – Katechismus katolické církve 

VDK – Všeobecné direktorium pro katechizaci 

ZŠ – Základní škola 
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