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Anotace 

Diplomová práce s názvem „Lidé bez církevní příslušnosti jako pracovníci 

diakonie - současná situace v katolické a protestantské tradici“ se zabývá 

postojem vybraných církví a jejich diakonických organizací k zaměstnávání 

pracovníků, kteří nejsou členy církví nebo nejsou nábožensky vymezení. 

Zpočátku se práce zabývá především objasněním základních pojmů a jejich 

biblickými východisky, dále práce stručně mapuje důležité milníky v historii 

diakonie s důrazem na její vykonavatele. Hlavní část práce představuje 

konkrétní postoje Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické 

a jejich diakonických organizací ke spolupráci s necírkevními lidmi a jejich 

zaměstnáváním. Součástí je i představení těchto postojů ve světle dokumentů 2. 

vatikánského koncilu. Do další části práce uvádí kapitola o spiritualitě 

a religiozitě současné doby, po které následuje exkurz do aktuální situace 

v oblasti zaměstnávání necírkevních lidí ve vybraných církevních organizacích 

a do oblastí, které se mohou v souvislosti s tímto zaměstnáváním jevit jako 

problematické. Závěr práce je zaměřen na názory současných českých 

i světových teologů o tom, co zaměstnávání necírkevních lidí v církevních 

organizacích může znamenat a k čemu může vést. Zároveň jsou také 

zdůrazněny oblasti diskuze, obzvláště pak souvislosti s tématy, která nebyla 

v diplomové práci z různých důvodů vystižena.  

Klí čová slova 

Diakonie, charita, necírkevní pracovníci, religiozita, Diakonie ČCE, Charita 

Česká republika, katolická tradice, protestantská tradice. 



Summary 

The thesis named „People with no religious affiliation as workers of diaconia -

Current situation in Catholic and Protestant traditions” deals with stances of 

chosen Churches and diaconal organizations towards the employment of 

workers who are not members of any Church or not religiously defined. At the 

beginning the thesis deals with a definition of basic terms and their Biblical 

origins, then the thesis shortly describes important milestones in history of 

diaconia with closer look at the implementers. The main part of the thesis 

presents specific attitudes of the Roman Catholic Church, Evangelical Church 

of Czech Brethren and their diaconial organizations to cooperating with non 

denominational people and their employment. This part also presents these 

attitudes in the light of documents of Second Vatican Council. A chapter about 

spirituality and religiosity of the present time brings up a topic of the current 

situation in the field of employment of non denominational people in chosen 

church organization and fields which may appear problematic. Finally, the 

thesis concludes with opinions of current Czech and world theologians about 

what employment of non denominational people in Church organization might 

mean and where it might lead. There are also highlighted areas of discussion, 

especially these which are connected with topics, which have not been 

discussed for various reasons. 
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Úvod 

V době, kdy společností zní názory, že Česká republika je zemí sekulární či 

ateistickou1, že žijeme v nábožensky roztříštěné společnosti anebo že je pro 

současnou dobu typické propojování oborů a multidisciplinarita, je třeba se ptát 

po situaci diakonie, jako křesťansky motivované a láskou motivované službě 

k bližnímu, ve společnosti. Obzvláště roztříštěnost religiozity a různé úrovně 

a druhy vztahů člověka k víře se mohou jevit jako jedna z logických příčin 

toho, že do ryze křesťanských činností pronikají lidé, kteří nejsou členy církví 

a v některých případech nejsou možná ani lidmi věřícími. Tato práce si ale 

neklade za cíl soudit, jestli je tento jev žádoucí či není, nechce hodnotit, jestli 

tímto mizí, mění se, či se rozvíjí identita křesťanské služby bližním. 

Cílem této práce je předestřít téma výskytu necírkevních pracovníků 

v diakonii, představit přístupy vybraných církevních tradic k těmto 

pracovníkům a v neposlední řadě se pokusit nalézt možnosti, ale i rizika 

zaměstnávání lidí bez církevní příslušnosti v diakonii. Tato práce se pokouší 

poukázat na historické souvislosti diakonické činnosti a činnosti lidí bez 

církevní příslušnost v ní, a pouze poukáže na možnosti, které tento jev může 

přinést. Zároveň je ale pamatováno na identitu diakonie, ať už historickou nebo 

současnou, a je brán zřetel na hrozby, či možná lépe řečeno nežádoucí směry, 

kterými by se v souvislosti se zaměstnáváním „necírkevních“ pracovníků 

mohla diakonie vydat. 

Ve své první části se práce zabývá pojmy charita a diakonie a jejich původem 

a biblickým zakotvením, aby bylo možné je vymezit a pochopit díky nim 

diakonii jako jedno z hlavních poslání církve, tedy křesťansky motivovanou 

lásku a službu bližnímu. Tam, kde se hovoří o křesťansky motivované službě 

                                                 
1 Hamplová, in: Lužný, Nešpor a kol., s. 20  
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k bližnímu, bez ohledu na tradici, je tato práce nazývána diakonií či charitou. 

Tam, kde je třeba z různých důvodů tradice odlišit, jsou použity vždy pojmy 

Diakonie či Charita. Důvody tohoto pojmenování v souvislosti s jednotlivými 

tradicemi jsou osvětleny hned zpočátku diplomové práce. 

Dále následuje stručný popis dějinného vývoje diakonie s přihlédnutím 

k tématu působení necírkevních aktérů v ní. Tato kapitola mapuje diakonii od 

dob působení Ježíše Krista až po konec 20. století. Tato teoreticko-historická 

část slouží především k představení vybraných dějinných změn v diakonii 

a k procesu její „laicizace“ a slouží jako východisko pro další části práce.  

Třetí kapitola pojednává o diakonii v rámci jednotlivých vybraných tradic 

a představuje jejich názory na necírkevní pracovníky. Informace v této kapitole 

jsou čerpány především z primárních pramenů, tedy například katolických 

encyklik, či děl Martina Luthera nebo Jana Kalvína. V této kapitole je dále 

přestaven pohled svou povahou ekumenický, kterým jsem si dovolila nazvat 

pohled dokumentů Druhého vatikánského koncilu na dané téma. 

Následně se práce zaměřuje jednak na hledání pozice současné situace diakonie 

a její role ve společnosti, poté jsou představena stanoviska vybraných 

diakonických organizací jednak k podstatě a cíli diakonie a dále pak ke 

spolupráci s lidmi bez církevní příslušnosti jako jejich pracovníky. 

Kapitolou, která přivádí k tématu diakonie v současné praxi, je kapitola pátá, 

která všeobecně pojednává o postoji lidí k víře a spiritualitě. I když se může 

toto téma jevit jako odbočení od celkového tématu práce, slouží naopak jako 

spojka mezi službou ryze křesťanskou a lidmi bez církevní příslušnosti. Při 

vším respektu ke službě lidem, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, jako 

uživatelům, je stejným způsobem nahlíženo na osoby, které nejsou členy církví 

či nemají vyjasněn svůj vztah k Bohu/bohům, jako na poskytovatele této péče. 
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Hlavní linkou této kapitoly je myšlenka, že stejně jako ti, kdo službu užívají, 

jsou i ti, kdo ji poskytují, lidé, kteří například nemají vyjasněn svůj vztah k víře 

či jej vyjasněn mají, a přesto, nebo právě proto, členy církví nejsou. To ale 

z různých důvodů neomezuje jejich touhu pomáhat potřebným, a to i v duchu 

křesťanské víry.  

Šestá kapitola se konečně zabývá konkrétně službou lidí bez církevní 

příslušnosti v diakonii. Poukazuje na některá zajímavá fakta a statistiky ze 

současné situace, hledá a porovnává zdroje a východiska církevních 

i necírkevních lidí pro tuto práci. 

V souvislosti s předchozí kapitolou se ve své další části práce pokouší nalézt 

možnosti a výzvy, které spolupráce církevních organizací a necírkevních 

pracovníků nabízí. Zároveň je ale poukázáno na rizika, která tato spolupráce 

přináší. Tato kapitola přivádí k úvahám o diakonii budoucnosti, jaké jsou její 

možnosti, jaké přínosy a jaká rizika spolupráce s lidmi bez církevní příslušnosti 

přináší. Zároveň jsou zdůrazněna některá témata, která práce z různých důvodů 

nepostihla a která by mohla být oblastmi dalšího zkoumání. 

V závěrečné kapitole jsou zrekapitulována a shrnuta všechna podstatná zjištění. 

Krátká polemika nad těmito zjištěními pak otevírá prostor pro možnou diskuzi. 
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1. Diakonie – křesťanská služba bližním 

Aby bylo možné nadále v práci pracovat s pojmem diakonie, je třeba se jej 

nejprve pokusit definovat, vyjasnit jeho obsah a v neposlední řadě osvětlit, 

jakým způsobem je na diakonii v této práci nahlíženo. Hovoří-li se o diakonii, 

pak je tímto výrazem chápána křesťanská služba bližním tak, jak to definuje 

profesor Filipi v knize Teologie a sociální práce – dvacet let dialogu, když 

říká, že diakonií rozumí „…křesťansky motivovanou službu potřebným 

jakéhokoliv druhu, vždy v nějakém, byťsi minimálním stupni organizovanosti.“2 

Pokud se však hovoří o Diakonii či Charitě, budou tyto pojmy chápány jako 

tatáž služba, ovšem už v souvislosti s katolickou či protestantskou tradicí 

a tedy v kontextu činností církevních organizací, jak je rozlišuje Václav Ctirad 

Pospíšil. Když Pospíšil hovoří o potřebě nadnárodní koordinace křesťanské 

charitativní služby, která začala být uvědomována v roce 1918, hovoří zároveň 

o procesu, z něhož se v roce 1924 zrodila organizace Caritas Catolica. 

V dalších letech pak vnikaly organizace jako například Caritas Internacionalis, 

Caritas Europa nebo se k těmto nadnárodním organizacím přidružovaly místní 

organizace, například českým zemím známé sdružení Česká katolická charita.3 

Zároveň pak odlišuje evangelické aktivity v oblasti charitativního díla, které 

začaly být oficiálně sjednocovány dlouhodobým procesem od roku 1925, se 

vznikem hnutí Life and Work ve Švédsku, poté (po vzniku Světové rady církví 

Ecumenical Council of Churches v roce 1948) vznikem oddělení Spravedlnost 

a služba, až po obnovení Evropského svazu pro diakonii Eurodiaconia v roce 

1993, která podobně jako Caritas Internacionalis zaštiťuje národní diakonie 

                                                 
2 Filipi. In: Kaplánek, s. 15 
3 Pospíšil, s. 130-133 
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nekatolických církví.4 V České republice je pak organizovaná Diakonie podle 

Pospíšila chápána jako sdružení zájmových organizací ostatních (ostatních od 

katolické) křesťanských církví s názvem Diakonie v České republice. Sem 

spadají například Diakonie Apoštolské církve, Armáda spásy, Diakonie 

Bratrské jednoty baptistů, Diakonie a misie Církve československé husitské, 

Diakonie Církve bratrské a Diakonie Českobratrské církve evangelické, 

Diakonie Evangelické církve metodistické, Slezská diakonie a další.5 

Tolik k základnímu rozdělení pojmů Diakonie a Charita. Je třeba však ještě 

dodat, že i když budou jednotlivé pojmy rozuměny buď jako křesťanská služba 

jednotlivých tradic, nebo jako názvy konkrétních organizací, neznamená to, že 

je nutné obsahy těchto pojmů chápat striktně odděleně, že se například Caritas 

ve významu láska nebude objevovat v diakonické činnosti protestantských 

církví. Toto rozdělení by mělo být pouze nápomocné pro orientaci v základních 

pojmech. Co je však obsahem jednotlivých pojmů, na to se pokoušejí 

odpovědět následující kapitoly práce. 

1.1 Charita 

Aby bylo možné pochopit význam slova charita a zároveň tak uchopit charitu 

jako činnost, případně jako organizaci, je třeba pátrat po původu tohoto slova. 

Nápomocna při tom budou hlavně díla Josefa Zvěřiny Teologie Agapé 

a Anderse Nygrena Agape and Eros. 

1.1.1 Caritas a Agapé 

V novozákonní tradici, a to především v pavlovských listech, se lze setkat 

s řeckým slovem Charis, které je často překládáno jako láska, ačkoliv jsou si 

autoři vědomi toho, že celé obsahové bohatství tohoto slova lze jen těžko 
                                                 
4 Pospíšil, s. 133 
5 Pospíšil, s. 134-135 
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vystihnout.6 Pro lepší ilustraci je možné uvést několik příkladů, na kterých je 

možné představit, jakými různými způsoby se dá slovo Charis chápat. 

• Charis jako dík a milost, přání milosti 

• Charis jako lidská láska, která obsahuje praktický čin lásky, jako je 

například sbírka pro chudé v jeruzalémské obci. 

• Charis jako láska Boží, pomoc účastné Otcovy lásky.7 

Josef Zvěřina uvádí, že Charis je největším darem, kterým Bůh obohatil 

člověka a kterým člověk nejplněji žije svůj život. Zároveň dodává, že Charis se 

jako jeden ze základních dvou výrazů Nového Zákona vyskytuje s pojmem 

Agapé, který má přibližně stejný význam a ve stejném smyslu bývají tyto 

pojmy často zaměňovány.8 

Agapé bývá rovněž překládána jako láska, Zvěřina přímo uvádí „křesťanská 

láska“, pro jeho minimální výskyt ve světské literatuře. Zároveň je Agapé 

křesťanskou láskou v protikladu slovu Erós.9 Erós bývá vykládán jako láska 

tělesná, či láska mezi mužem a ženou10jako chuť anebo touha11. Zároveň ji lze 

ale chápat i v souvislosti s křesťanskou vírou, avšak jen jako uspokojení 

„spirituálního hladu“12. Agapé oproti tomu je láskou člověka k Bohu, vděčnou 

odpovědí na samotnou Boží lásku. A tato lidská Agapé, láska člověka k Bohu 

je jasněji pochopitelná, když je nazývána vírou.13 Samozřejmě, stejně jako 

v případě pojmu Charis, i Agapé jako láska může být chápána různými 

způsoby:  

                                                 
6 Zvěřina, s. 14 
7 Zvěřina, s. 15 
8 Zvěřina, s. 15 
9 Zvěřina, s. 16 
10 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 4 
11 Nygren, s. 7 
12 Nygren, s. 7 
13 Nygren, s. 9 
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• Láska Boží nebo láska Kristova k lidem 

• Láska člověka k Bohu nebo ke Kristu 

• Bratrská láska mezi lidmi 

• Láska jako „Boží podstata“.14 

O tom, jaká jsou biblická východiska pojmu Charita, hovoří následující 

kapitola.  

1.1.2 Biblická východiska 

Křesťanská láska tak, jak byla popsána výše, se v různých podobách objevuje 

na mnoha místech Bible. S některými z forem Boží lásky se lze setkat i ve 

Starém Zákoně, např. „Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš 

milosrdný…“15 Tato kapitola však zaměřuje na Novozákonní tradici. Jako 

příklad lidské lásky, obsahující zároveň akt lásky, může být již zmíněná sbírka 

pro chudé 2Kor 8,3-7: „Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe 

předně Pánu a z vůle Boží také nám…“.16 

Boží lásku, tak jak ji představuje ve svých listech Pavel, dobře ilustruje 2 Tes 

2, 16: 

„16Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze 

své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, 
17nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.“17 

Třetím příkladem chápání Charis je u Pavla milost tak, jak je psáno v 2 Kor 

9,8: 

                                                 
14 Zvěřina, s. 16 
15 Ž 103,8 
16 2Kor 8,3-7 
17 2Tes 2,16-17 
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„8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli 

dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré 

dílo…“18 

Příklady Janovy lásky, původní výše zmíněné Agapé, je možné vidět v  1. listu 

Janově, a to hned v několika výše zmíněných podobách: 

„ 7 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, 

z Boha se narodil a Boha zná. 
8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 
9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného 

Syna, abychom skrze něho měli život. 
10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás 

a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 
11 Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.“19 

Ve verších 9 a 10 jde o lásku Boha k lidem (láska Krista k lidem je pak vidět 

například v evangeliu podle Jana 15,13: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 

položí život za své přátele“ 20), verše 7 a 11 ukazují lásku bratrskou, lásku mezi 

lidmi a verš 8 pak představuje lásku jako onu samu „Boží podstatu“.  1. list 

Janův se tak může zdát velice užitečným pro vyjádření různých nuancí 

v rozumění Agapé v Novém zákoně.  

Za vrcholnou výpověď o lásce pak může být v Písmu považováno dvojí 

přikázání lásky, a to ať už proto, že odpovídá na otázku, které přikázání je 

v zákoně nejdůležitější, nebo pro své imperativní vyjádření. 

„ 36„Mist ře, které přikázání je v zákoně největší?“ 

                                                 
18 2Kor 9,8 
19 1J 4, 7-12 
20 J 15,13 
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37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou 

duší a celou svou myslí.‘ 
38To je největší a první přikázání. 
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“21 

1.1.3 Podoby charity 

Jak tedy ve světle původních řeckých slov, jejich významů a výskytu v Písmu, 

rozumět pojmu charita? Stejně, jako existují několikeré možnosti chápání 

„lásky“, existuje stejně – částečně paralelně s výše zmíněnými formami lásky – 

několik různých způsobů chápání pojmu charita: 

• „Charita jakožto ctnost a vnitřní smýšlení lásky k Bohu a k bližnímu 

pro Boha. 

• Charita jakožto projevy lásky k bližnímu vůbec. 

• Charita v přesném vědeckém smyslu, v jakém se nyní v ohledu 

sociálním užívá: organisovaná dobročinnost z křesťanské lásky 

prokazovaná trpícím. 

• Charita jakožto zevnější forma a prostředky k provádění této 

činnosti: organizační forma, kancelář…“ 22 

Částečnou paralelu lze vidět v prvním bodě s chápáním lásky lidí k Bohu, jak 

byla vyložena v předchozí kapitole. V druhém případě – charita jakožto 

projevy lásky k bližnímu vůbec – je možné vidět podobnost v lásce bratrské 

mezi lidmi. Třetí případ – charita jako organizovaná činnost – by pak podle 

této analogie mohla odpovídat Charis jako lidské lásce obsahující konkrétní 

praktický čin lásky. Je nutné ale pamatovat na to, že všechny tyto projevy lásky 

                                                 
21 Mt 22,36-39 
22 Vašek, s. 7 
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a tedy formy charity stále vycházejí z lásky Boha k lidem a z „Bůh je láska“ 

jako samotné Boží podstaty. 

Čtvrtý bod, tak, jak je tady představen, pak bude zároveň odpovídat takovému 

chápání pojmu Charita, jak byl vysvětlen v počátku práce. Tedy jako konkrétní 

organizační formě či činnosti, spojené s konkrétní (v tomto případě katolickou) 

tradicí. 

Pokud by ale měla být charita definována konkrétněji a možná co 

nejjednodušeji, zněla by její definice:„Charita je dobročinnost z křesťanské 

lásky prokazované trpícím.“23 A i když je tato definice již poměrně stará, pro 

potřeby této práce je, takto obecně formulovaná, dostatečná.  

1.2 Diakonie 

Jak již bylo řečeno, i přes to, že je v této práci na Diakonii a Charitu v jistých 

případech nahlíženo samostatně, neznamená to, že jsou samy sobě cizí a že 

jsou od sebe oddělené. Například z pokusu Paula M. Zulehnera definovat 

obsah diakonie vyplývá, že ji vystihují termíny charita a politika. Charita 

v tom smyslu, že je třeba vhodným způsobem pomoci těm, kdo se ocitli 

v obtížné životní situaci, a politika jako snaha měnit aktivně, ale nenásilně 

názory, předsudky, zákony nebo i politické poměry, které nouzovou situaci 

jednotlivců a skupin způsobují.24 Pokud byla diakonie definována jako 

„k řesťansky motivovaná služba potřebným“ nebo „služba lásky“25 může být 

křesťanskou motivací rozuměna láska ve smyslu Charis/Agapé ve kterékoliv 

z výše uvedených podob a pojem služba pak prvek, který onen obecně chápaný 

akt lásky posunuje dál ke konkrétnější podobě. 

                                                 
23 Vašek, s. 6 
24 Opatrný, Lehner, s. 40 
25 Šmerda, s. 63 
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1.2.1 Diakonia 

Diakonie vychází z řeckého pojmu diakonia – služba a ve svém původním 

významu znamenala službu při stolech. Službou při stolech je zde míněna 

služba číšnická ve smyslu „Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat 

Boží slovo a budeme sloužit při stolech“26 Nejedná se však o nějakou 

podřízenou, otrockou službu, ve středověku byla práce číšníků považována za 

čestnější služebnou práci. 27 

1.2.2 Biblická východiska diakonie jako služby 

Chápání služebné číšnické práce v původním smyslu odpovídají verše J 2,5-7 

o svatbě v Káni Galilejské.28 Hodnotu a této práce je možné vidět přímo 

v osobě Ježíše Krista při poslední večeři: 

„ 25
Řekl jim: „Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat 

dobrodinci. 
26Avšak vy ne tak: Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, 

buď jako ten, který slouží. 
27Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne 

ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“29 

Při pátrání po biblickém původu diakonie už v přeneseném smyslu, jako služby 

potřebným, je třeba hledat ve skutcích apoštolů a najít známé ustanovení 

prvních diakonů: 

                                                 
26 Sk 6, 2 
27 Opatrný, Lehner, s. 40 
28 J 2,5-7 
29 Lk22, 25-27 
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„ 1V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi 

Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává 

každodenně spravedlivý díl. 

„ 2A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: „Bohu se nebude líbit, 

jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. 
3Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni 

Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. 
4My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání 

slova.“.“ 30 

Písmo pamatuje i na charakteristiky osob, které mají diakonii vykonávat. Podle 

šesté kapitoly Skutků mají být muži a ženy čestní, nemají být dvojací v řeči ani 

oddaní vínu, nemají být například ziskuchtiví ani pomlouvační.31 

V neposlední řadě pak je možné také v Písmu nalézt celkové zasazení diakonie 

v poslání církve, což jen podtrhává její význam. Zároveň se ale už zde ukazuje, 

že diakonii, stejně jako ostatní činnosti církve, má vykonávat ten, kdo má pro 

tuto činnost dar. 

„ 3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte 

výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru 

víry udělil každému Bůh. 
4Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, 
5tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme 

jako jednotlivé údy. 
6Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má 

dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. 
7Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. 

                                                 
30 Sk6, 1-4 
31 1Tim 3, 8-11 
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8Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. 

Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“32  

Kromě toho, že se zde diakonie ukazuje jako jeden z údů těla církve, nebo 

spíše že každý jednotlivý člověk konající službu je sám údem jednotného „těla 

v Kristu“, je podle Písma služebná činnost srovnatelná s ostatními činnostmi, 

jako je činnost prorocká, učitelská či panovnická.  

Zároveň je zde tato činnost označena jako dar, který byl člověku dán a má jej 

vykonávat, jak nejlépe umí. „Kdo má dar služby, ať slouží…Kdo se stará 

o trpící, ať pomáhá s radostí.“ Ne každý by měl diakonii vykonávat. I když 

bylo řečeno, že určitá forma služby lásky (například bratrská láska mezi lidmi) 

přísluší každému, diakonie, jako konkrétní forma služby potřebným je závislá 

na daru služby a péče, a lidé, kteří tento dar mají, ji mají vykonávat.  

1.2.3. Podoby diakonie 

I když bylo nastíněno, z čeho diakonie vzešla a jaký člověk by ji měl 

vykonávat, stále není snadné ji pevně uchopit a popsat, i když se o to různí 

autoři snaží. Diakonie může být jednoduše označena jako služba lásky, či 

křesťansky motivovaná služba potřebným, není ale zcela jasné, co všechno 

může tato služba obsahovat a jak konkrétně má být konána.  

Jednu z možností, jak lze chápat diakonii, jde ukázat na příkladu jejího členění 

dle Herberta Haslingera. Jeho devět „fenotypů diakonie“ je vystiženo dvojicí 

pro diakonii typických znaků. Jsou to: 

1. Diakonie institucionalizovaná a spontánní 

2. Diakonie ve formě dlouhodobě existující instituce nebo ve formě 

situačně proměnného poskytování pomoci 

                                                 
32 Ř 12, 3-8 
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3. Diakonie profesionální a dobrovolná 

4. Diakonie úřední a soukromá 

5. Diakonie umístěná v mikro a makro oblasti 

6. Diakonie církevní a mimocírkevní 

7. Diakonie vědomá a nevědomá 

8. Diakonie individuální a politická 

9. Diakonie křesťanská a anonymně křesťanská33 

 
I když je toto rozdělení bohaté a ukazuje na různé možnosti uchopení a pojetí 

diakonie, jde stále jen o popis služby, jejíž obsah není zcela jasně vymezitelný.  

1.3 Vztah diakonie a pastorace 

Důvod, proč zasazovat diakonii do kontextu pastorace bude možná zřejmý, 

pokud bude nejprve vymezeno, jakým způsobem je zde pastorace chápána. 

Stejně jako v případě diakonie ani pastoraci, či pastorační činnost, není 

jednoduché přesně definovat. Aleš Opatrný například uvádí, že pastorací se 

rozumí všeobecně činnost kněze, často v souvislosti s vedením fary, chápe-li se 

takový kněz jako pastýř.34 Pastorace je odvozena od latinského Pastor, což 

znamená právě pastýř. Tento název souvisí s podobenstvím o dobrém pastýři: 

„ 11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. (…) 
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.35 

Je-li pastorace chápána jako veškerá činnost biskupů a kněží, je možné zároveň 

tvrdit, že celá církev je vlastně kolektivním subjektem pastorace, pokud je 

chápána ve vztahu s objekty pastorace, tedy lidmi (věřícími).36 Při hledání 

                                                 
33 Opatrný, Lehner, s. 41 
34 Opatrný, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích, s. 3 
35 J 10, 11-15 
36 Opatrný, Michal. Přehled metod pastorační práce, s. 4 
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hlavního poslání církve je často uváděn názor, že hlavním posláním a cílem 

činnosti křesťanských církví je činnost misijní, tedy evangelizace, šíření 

evangelia. 37 Toto tvrzení se v tomto případě opírá o verš z evangelia podle 

Marka: „A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 

stvoření.“38. Pokud je pak evangelizace chápána jako poslání křesťanské 

církve, pak může být zároveň chápána jako cíl praktického života církve jako 

kolektivního subjektu pastorace a zároveň tedy i cíl celé pastorace.39 

Pastorace byla nyní vymezena jako praxe církve, s čímž souhlasí i Michal 

Opatrný.40 Proto, bude následující zakotvení diakonie v činnostech církve 

odpovídat jejímu zakotvení ve výše obecně definované pastoraci. 

1.3.1 Diakonie jako realizační funkce církve 

Při pátrání po zakotvení diakonie v praxi církve se objevuje jako první teorie 

konstitutivních prvků církve. Někdy se lze setkat také s označením realizační 

funkce církve41, tedy takové funkce, kterými církev realizuje svou činnost. 

Zároveň je třeba hned z počátku upozornit na fakt, že na teorii konstitutivních 

prvků církve stojí katolická praktická teologie.42 Realizačními funkcemi jsou: 

• Liturgie čili bohoslužebné jednání. Odvozené z řeckého leitúrgia, tedy 

dílo lidu. Spadá sem slavení mše, modlitba, slavení svátostí a podobně. 

• Martyria neboli svědectví, takové jednání, kterým křesťané dosvědčují 

svou víru v Boha. Patří sem jak klasické misie, tak i „svědectví života“, 

tedy dosvědčující jednání v životě. 

                                                 
37 Opatrný, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích, s. 4 
38 Mk 16,15 
39 Opatrný, Michal. Přehled metod pastorační práce, s. 4 
40 Opatrný, Michal. Přehled metod pastorační práce, s. 4 
41 Opatrný, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích, s. 4 
42 Opatrný, Lehner, s. 39 
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• Koinónia znamená společenství a je vyjádřením víry, že život a učení 

Ježíše Krista má vést ke sjednocení lidí. 

• Diakonia pak konečně, ve svém významu služba potřebným, je jasnou 

a praktickou odpovědí na utrpení a nespravedlnost ve světě, která je 

vedena vírou a poznatky z Bible, že Bůh dokáže definitivně odstranit 

utrpení a napravit nespravedlnost. Služba potřebným tuto víru uvádí 

v život svou praktickou snahou o zmírnění utrpení.43 

Diakonie je tedy jednou z hlavních činností, kterou církev realizuje svou 

činnost. Po výše nastíněném vztahu církve a pastorace je možné tvrdit, že je 

diakonie zároveň jednou z hlavních činností pastorace. Toto tvrzení je užitečné 

pro další části práce, kde bude poukazováno na důsledky činností laiků 

v diakonii. V některých případech budou totiž použity argumenty související 

spíše s činností laiků v životě církví obecně, které ale, díky takto vyjádřenému 

vztahu diakonie a pastorace, bude možné jako argumenty použít. 

  

                                                 
43 Opatrný, Lehner, s. 39-40 
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2. Diakonie v dějinách 

Následující kapitola zachycuje diakonii v průběhu křesťanských dějin. Nejprve 

jsou představeny skutky milosrdenství tak, jak se objevují v Bibli a to jak ve 

Starém, tak i Novém Zákoně. Dále jsou stručně popsány události z dějin rané 

církve až po středověk a je zdůrazněno, jakým způsobem se změnila podoba 

diakonie i její praktické konání. Další kapitola popisuje události reformačního 

období, které diakonii opět mění a posouvají v jejím vývoji dál. Následuje 

stručný popis procesu sekularizace diakonie. 

2.1 Láska k bližnímu v Bibli 
2.1.1 Starozákonní motivy lásky 

Ještě než bude popisována diakonie prvotních křesťanů, je třeba upozornit na 

starozákonní motivy charity a lásky, které v židovské tradici křesťanské 

diakonii předcházely. Ačkoliv ještě nelze hovořit o univerzální lásce, 

s některými projevy je možné se setkat44, a to především v oblasti zacházení 

s cizinci, vlastnictví půdy, pomoci chudině a chování k otrokům. Některými 

biblickými zakotveními jsou například: 

„ 34Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi 

vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi 

egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ 45 

„ 9Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje 

a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. 

                                                 
44 Vašek, s. 17 
45 Lv 19, 34 
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10Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná 

zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ 46 

„ 39Když tvůj bratr vedle tebe zchudne a prodá ti sebe sama, nezotročíš ho 

otrockou službou. 
40Bude u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit až do 

milostivého léta.“47 a další. 

2.1.2 Charita Ježíše Krista 

Některé Novozákonní výpovědi o lásce jsou spojeny přímo se skutky nebo 

přikázáními Ježíše Krista, například: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo 

nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ (Lk 3, 11), nebo „Kdo tě 

prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe půjčit, od toho se neodvracej.“ (Mt 5, 42) 

a také „D ěláš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé“ (Lk 14,13) 

a tak dále.48 

Hovoří-li se o Kristových praktických pokynech k milosrdenství, není možné 

nepřipomenout například podobenství o vdovině haléři, které ukazuje, že 

nezáleží na velikosti daru, ale na ochotě a obětavosti, s jakou se dar dává,49 

nebo o milosrdném Samařanu. Na něm je možné zároveň ukázat různé formy 

a způsoby poskytování služby potřebným, stejně jako na různé aktéry této 

činnosti. 

„ 29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj 

bližní?“ 
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30Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do 

rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. 
31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 
32A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 
33Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl 

pohnut soucitem; 
34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil 

jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. 
35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li 

tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘ 
36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ 
37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: 

„Jdi a jednej také tak.“.“50 

Při čtení textu je možné si všimnout dvou rovin poskytnutí pomoci. Nejprve 

spatřujeme akt samotného Samařana, který je motivován soucitem. Samařan 

zraněnému ošetří rány, obváže je, posadí jej na mezka a odváží. S trochou 

nadsázky by bylo možné tuto formu pomoci nazvat jako první pomoc, či 

spontánní a bezprostřední pomoc. Následuje druhá fáze, druhá forma pomoci, 

kterou Michal Opatrný nazývá integrací. Samaritánova pomoc ošetřením 

nekončí. Zraněného odveze do hostince, kde se o něj nejprve sám stará, a poté 

zaplatí hostinskému za další péči o zraněného. Cílem této pomoci už není jen 

bezprostřední záchrana života, ale plné uzdravení. Pomoc, kromě toho, že ji 

v tomto případě lze rozlišit na bezprostřední a následnou, je možné také odlišit 

podle toho, kdo je jejím poskytovatelem, což by v případě Samaritána byl 

jednotlivec (a jeho pomoc byla spontánní) a v případě hostinského (který je na 
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pomoc lépe vybaven) pomoc institucionální.51 Což, mimo jiné, odpovídá hned 

prvnímu z výše uvedených Heslingerových fenotypů diakonie. 

Potvrzení toho, že akt milosrdenství pramení z lásky lidí k Bohu a z lásky Boha 

k lidem, se pak ukazuje Ježíšově přikázání „Buďte milosrdní, jako je milosrdný 

váš nebeský Otec.“ (Lk 6,36) Křesťanská láska a tedy i služba lásky, charita, se 

pak stává následováním Ježíše Krista, Kristovy lásky, která působí v srdci 

člověka.52 

2.2 Diakonie rané církve a středověku 
Už v této době je možné rozlišovat službu bližním soukromou a veřejnou. 

K soukromé službě bylo jistě mnoho příležitostí a má se všeobecně za to, že 

čím častěji a blíže byl člověk s bídou či utrpením v kontaktu, tím více byl 

puzen k milosrdenství.53 Dále bude kladen důraz především na diakonii 

organizovanou či institucializovanou.  

První projevy veřejné charity jsou spojovány s bohoslužbami a chápány jako 

jejich součást. Věřící při nich přinášeli dary v penězích a naturáliích, předávali 

je představenému, který je kladl na oltář a určoval, kolik má zůstat pro službu 

Boží, kolik půjde na výživu služebníků církve a co připadne chudým. Tento 

postup v sobě nese hlubokou symboliku. Věřící nepředávali dary přímo 

potřebným, ale vraceli Bohu, co od Boha měli. Chudí pak tedy nedostávali od 

lidí, ale od Boha. Veřejná charita byla v této době tedy úkolem představeného 

církve více, než samotných věřících. Za orgány tehdejší veřejné charity jsou 

považování biskupové, kteří s pomocí jáhnů dary rozdělovali. 54 
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53 Vašek, s. 24 
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Od čtvrtého století charita prochází změnami. Křesťanství bylo v roce 313 

uznáno jako náboženství císařem Konstantinem a začalo postupně ovlivňovat 

strukturu a ducha státních institucí. Biskupové byli stále důležitými aktéry 

veřejné charity. Jejich kompetence byly více rozšiřovány do oblasti státní, 

soudní, společenské, hospodářské a také právě charitativní. Kromě biskupů se 

stávají aktéry charity také mniši, jejichž kláštery se stávají v dobách chaosu 

a krizí institucí centry náboženského života. Při klášterech byly zakládány 

školy, podporováni řemeslníci, ale také zde bylo pomáháno chudým 

a nemocným. Kláštery byly jakýmsi prostředníkem mezi bohatými 

a chudými.55 Toto období je zároveň dobou, kdy vznikají první zařízení, která 

se nazývají diakonií. Mělo jít o budovy světského rázu, které sloužily pro 

chudé či jinak potřebné. Poskytovaly především potraviny a prostor pro 

hygienu. Tuto diakonii tvořili mniši či zbožní laici pod vedením kněze. K jejich 

chodu přispívali ale také různí služební, skladníci a povozníci.56 Je důležité si 

všimnout, že již v této době se aktéry diakonie stávají lidé mimocírkevní – 

skladníci, povozníci – tedy laici. Touto „laicizací“ tak diakonie získává svou 

neklerikální formu.  

Počátek středověku jako dějinné epochy je z různých důvodů obdobím 

nepokojů, společenských a politických změn, hladu, nemoci a sociální bídy.57 

Dochází proto k prudkému rozvoji církevních ústavů pro potřebné, které sice 

byly známé už v dřívějších dobách, ale právě kvůli nárůstu poptávky po jejich 

službách je jejich činnost spojována spíše se středověkem. (útulky pro cizince, 

nemocné, pro sirotky, pro staré a nemohoucí apod.).58 Se zvyšujícím se počtem 

institucí a organizací, poskytujících pomoc potřebným, zvětšuje se i počet těch, 

kdo o tyto potřebné pečuje. Vedle biskupů, jáhnů, mnichů se ve středověku 
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57 Šmerda, s. 81-82 
58 Pospíšil, s. 104 
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rozmáhá činnost laiků. A církev se proti tomu příliš nestavěla. Umožňovalo jí 

to uvolnit své vlastní lidské zdroje pro duchovní správu. Kromě výše 

jmenovaných se dále stávají důležitými poskytovateli péče například bratrstva. 

Bratrstva obecně měla různá zaměření, některá k šíření a pěstování zbožnosti, 

některá k lásce k bližnímu. Velice podobné bratrstvům bylo hnutí Bekyň - 

dívek a vdov, které se chtěly věnovat službě potřebným, ale z různých důvodů 

nenašly přijetí v klášterech. Bekyně žily v modlitbách, samostatně nebo ve 

skupinách, vychovávaly dívky, ošetřovaly nemocné a staraly se o mrtvé.59 

Období od prvotní církve až po vrcholný středověk je typické rozmachem 

charity a křesťanství vůbec, stejně tak jako je spojeno s velkými sociálnímu 

a politickými změnami. V jejich důsledku pak bylo charity s postupem času 

čím dál tím více potřeba. 

2.3 Česká a evropská reformace a jejich dopady na diakonii 

Pokud by byl vývoj diakonie sledován dál, nutně by se narazilo na změny, 

které přicházejí s reformačními událostmi – například se vznikem a působením 

Jednoty bratrské v kontextu českého prostředí, anebo s kritikami Jana Kalvína 

či Martina Luthera na úrovni evropské.60 Obě dvě zde představené vlny 

reformace, které ovlivnily podobu diakonie, vznikají jako reakce na tehdejší 

náboženskou situaci. 

Sociální působení Jednoty bratrské, které prokazatelně navazuje na radikální 

pojetí první vlny reformace61, je už od její první generace spojeno s dobrými 

skutky jako s ústředním pojmem jejich způsobu života. Síla k dobrým skutkům 

je nabyta účinkem víry, lásky a naděje, které byly základem pro křesťanský 

                                                 
59 Vašek, s. 79 
60 Podrobněji o Jednotě bratské i Lutherovi a Kalvínovi je pojednáno v kapitole „Křesťanská 
služba v protestantské tradici“, s. 44nn  
61 Halama, s. 210 
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život a jeho spásu. Pozornost chudým je věnována na základě stálého 

připomínání podobenství o posledním soudu (Mt 25,31nn). Praktické projevy, 

například almužny, jsou pak přiměřeným nakládáním s majetkem, na který je 

v učení jednoty  bratské také kladen důraz.62 

Pozdější vlna reformace byla spojena mimo jiné s osobou Martina Luthera. 

Luther kritizoval takové jevy, které s křesťanstvím, podle něj, nebyly 

slučitelné. Jednalo se například o jev žebroty a činnost žebravých řádů, která 

samotným chudým vlastně škodila. „Jest věru jednou z největších potřeb, aby 

jakékoliv žebrání zmizelo v celém křesťanstvu, neboť nikdo mezi křesťany nemá 

chodit a žebrat, a udělal by se v tom snadno pořádek, (…)“63 Druhou velkou 

Lutherovou myšlenkou, která ovlivnila podobu charity, bylo podtržení víry 

v záslužnost dobrých skutků. Almužnou ani milosrdenstvím si nelze zajistit 

spasení. Pouze víra sama k němu stačí. Bylo podle něj tedy omylem, když se 

ve středověku zakládaly nadace a rozdělovaly almužny, jako zásluhy pro 

věčnost. Toto nebyly skutky milosrdenství, nic se tím neřešilo. Naopak, čím 

více chudých, tím více příležitostí k dobrým skutkům. Nebyly to tedy akty 

lásky k bližnímu, ale lásky k sobě samému.64 

Lutherova kritika byla reakcí na zjevně běžnou praxi některých křesťanů. Tuto 

nepříznivou situaci si uvědomovala i sama katolická církev, která na ni 

reagovala tridentským koncilem v letech 1554-1563, který se snažil 

o reformaci katolického světa. Tridentské kánony připomínají a zdůrazňují 

biskupům jejich povinnost být otci chudých a trpících. Křesťanská přítomnost 

ve světě se má opět opírat o teologii milosrdenství.65 
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2.4 Sekularizace diakonie  

Už v Lutherově kritice žebroty, respektive v jejím řešení je možné vidět 

souhlas s procesem, který bude pro následující osud diakonie určující. Luther 

řešení problematiky chudoby viděl v převzetí odpovědnosti obce za své chudé. 

Město by mělo ustanovit správce, který by všechny chudé znal a obecní radě či 

faráři by řekl, co potřebují a kolik toho potřebují. Nebylo by pak pro tyto lidi 

zapotřebí luxusu v podobě velkých staveb a klášterů. A to proto, že podle 

Luthera je chudoba výsledkem vlastního rozhodnutí či lenosti. Každý si může 

zvolit být chudý, kdo chce ale být bohatý, musí pro to něco udělat. Zároveň 

pak není spravedlivé, aby jeden žil lenošivě ze snahy jiných.66 

Ve velkých rozměrech se proces sekularizace péče o potřebné rozběhl po 

Velké francouzské revoluci. Církev byla pronásledována, vláda se snažila 

centralizovat chudinskou péči. V roce 1789 byly ve Francii ve velkém rušeny 

všechny nadace a jejich výnos byl soustředěn do státní pokladny, ve které se 

ale, bohužel, zdrojů pro chudé mnoho nenacházelo. Rakousko-uherská 

monarchie se pokoušela o podobnou centralizaci péče o potřebné. Finance na 

jejich podporu měly být shromažďovány v centrálním fondu, věřící měli 

přispívat do chudinských fondů. Z těch měl prostředky přerozdělovat farář za 

pomoci asistenta pro chudé. Josef II. měl jako vladař skutečný zájem o pomoc 

potřebným, stavěl nemocnice, chudobince a různé ústavy.67 

Po první světové válce se podoby charitní práce poměrně změnily. Velkou část 

úkolů, které dříve byly v kompetencích charity, přebírá do své kompetence stát. 

Vývoj sociální politiky, který započal již před válkou, prudce stoupal. Byly 

vydávány zákony ve prospěch chudých. Vznikají ministerstva sociální péče, 
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vznikají i další dobročinné organizace, například Červený kříž.68 Pokračuje 

tedy proces sekularizace dobročinnosti a přenášení odpovědnosti za potřebné 

na stát, skrze sociální politiku a sociální práci.  

Druhá světová válka byla tak velkým zásahem do dějin Evropy, že lze jen 

těžko mapovat vývoj charitativní práce. „P řesto během války konala Diakonie 

v mezích válečných možností pravidelně svou práci (…) Poválečné období 

začínalo pro Českou Diakonii nadějně. (…) Přišla však léta padesátá a s nimi 

i dočasný konec práce České Diakonie. Na podzim 1952 předala nuceně 

Diakonie svůj majetek církvi v rámci zrušení všech spolků ve státě vůbec. 

Chvíli ještě Diakonie působila pod hlavičkou Ústředí sociální péče ČCE, než 

byla nařízením československé vlády její činnost k 31. 12. 1959 zakázána a její 

majetek odňat státem.“69 Charitativní činnost nejen Diakonie ČCE, ale veškerá 

křesťanská charita a činnost církví byla v době minulého režimu omezena na 

minimum či přímo potírána a poměrně složitě pak zase obnovována. 

Dějiny charitativní činnosti nejsou samozřejmě jen dějinami její 

institucializované formy. Je na místě zmínit některá světově známá jména 

jednotlivců, kteří se zasloužili o rozvoj této činnosti. Může jít například 

o svatého Jana Bosca, zakladatele salesiánů. August H. Francke založil řadu 

vychovatelských ústavů, Theodor Fliedner, založil hnutí diakonisek. Světově 

známá je pak v souvislosti s diakonií například i Florence Nightingale, či 

Matka Tereza z Kalkaty. Z českých zemí možno zmínit například kněze Jana 

Bergera, ředitele ústavu pro hluchoněmé v Praze. Jméno arcibiskupa A. C. 

Stojana je zase spojeno se založením ústřední organizace charity na Moravě 

a posléze i v Čechách. 70  
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Nejen ve středověku, ale i dále v dějinách působí v charitách a diakonických 

službách laici. Jan Ciudad neboli Jan z Boha (1495–1550) byl původem 

z chudé rolnické rodiny, stal se vojákem a bojoval v Uhrách proti Turkům. 

Tehdy se naučil ošetřovat zraněné, které později ošetřoval i ve Španělsku. 

Došel k přesvědčení, že člověk je stvořen pro lásku a péče o nemocné 

a opuštěné musí být prozářena touto božskou ctností. Stal se řeholníkem 

a zbytek svého života věnoval péči o nemocné.71 Za zmínku určitě stojí ještě 

Giuseppe Moscati (1880–1927), o kterém Papež Pavel VI. řekl: „Giuseppe 

Moscati je laik, který učinil ze svého života poslání prožívané s evangelijní 

opravdovostí. Je to lékař, který učinil ze své profese pole apoštolátu, misii 

lásky, prostředek sebepovznesení a získávání druhých pro Krista Spasitele…“ 
72  

Z laiků spojených s protestantismem je zase možné zmínit například Johanna 

Daniela Falka (1768–1826), zakladatele hnutí Společnost přátel v nouzi 

(Gesellschaft der Freunde in der Not), pro osiřelé děti a děti se speciálními 

potřebami.73 Dalším příkladem může být také Jane Addamsová  (1860–1935), 

spoluzakladatelka hnutí „Settlement House“74, která se věnovala práci 

s chudými obyvateli měst, imigranty a lidským právům, za kterou byla oceněna 

Nobelovou cenou míru. (1931).75  

Tato kapitola se snažila ve stručnosti představit velké milníky vývoje diakonie 

a poukázat na to, kteří lidé se diakonií zabývali. Výsledkem je zjištění, že 

ačkoliv je charitní praxe službou křesťanskou a jejími hlavními činiteli byli 

především biskupové a později kněží, členové řádů, bratrstev a sesterstev, 
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bekyň a podobě, objevují se případy, kdy se touto službou zabývali i laici, více 

či méně zbožní. Proces sekularizace pak přenáší část odpovědnosti z chudé na 

stát a tedy na instituce mimocírkevní. Z života křesťanů ale toto poslání také 

nevymizelo. Diakonie jako profese se tak vyskytuje v rámci církve i mimo ni 

a podstatně se tak rozšiřuje okruh těch, kdo se jí zabývají. Například praxe 

přispívání věřících do chudinských fondů se jeví být zajímavým spojením 

církevní a světské spolupráce. Až světové války a následné politické 

a ideologické potírání křesťanské služby a náboženství vůbec vedou 

k takovému oddělení křesťanství od většinové společnosti, které je patrné, 

obzvláště pak ve vztahu obyvatel České republiky k náboženstvím, až dodnes. 
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3. Diakonie v tradicích 

Třetí část práce, nazvaná diakonie v tradicích, se zabývá pohledy vybraných 

náboženských tradic na službu potřebným. Nebylo však doteď jasně určeno, 

jakým způsobem jsou chápány katolická a protestantská náboženská tradice. 

Pro následující části práce bude důležité zúžení těchto obecných pojmů. 

Jednak, vzhledem k možnostem a rozsahu práce, bude kladen důraz na církve 

a jimi zřizované organizace působící v České republice. Dále pak se vzorek 

zúží výběrem církví nejpočetněji zastoupených v obyvatelstvu České 

republiky. 

Pro katolickou tradici bude tedy hlavním zástupcem Římskokatolická církev, 

která je v České republice nejvíce zastoupenou katolickou církví a nejvíce 

zastoupenou církví vůbec.76 Protestantskou tradicí mohou být rozuměny 

všechny církve vycházející z křesťanské reformace v 16. století anebo na ni 

navazující.77 Příliš velká množina církví je ale zúžena podle výše zmíněných 

kritérií, a za její hlavní zástupce jsou označeny Církev Českobratrská 

evangelická a Církev Československá husitská, které jsou v pořadí druhou 

a třetí nejvíce zastoupenou církví na našem území.78 

Zároveň je třeba podotknout, že ačkoliv byly vybrány tři konkrétní církve, 

neznamená to, že to ostatní církve z katolické nebo reformační tradice 

v jakémkoliv směru vylučuje, nebo že se argumenty v této práci použité 

ostatních církví netýkají. Je naopak pravděpodobné, že argumenty (a obzvláště 

ty, které se opírají o autentické církevní dokumenty) budou z části společné 

i ostatním církvím stejné tradice. Vzhledem k omezenému rozsahu práce není 

ale možné zkoumat přístup k diakonii v každé jednotlivé církvi zvlášť.  

                                                 
76 Český statistický úřad. Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky. 
77 Filipi, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, s. 113 
78 Český statistický úřad. Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky. 
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3.1 Křesťanská služba v katolické tradici 

Pro zkoumání přístupu katolictví k diakonii, je možné využít mnoha různých 

dokumentů. Jako jeden ze zdrojů dobře poslouží Kodex kanonického práva, 

který je jakýmsi souborem vnitřních předpisů a norem v Římskokatolické 

církvi. Pro všeobecný vhled do sociálního učení katolické tradice je použito 

jako zdroj informací Kompendium sociální nauky církve. Jako třetí cenný zdroj 

poslouží encyklika Deus Caritas est papeže Benedikta XVI., která široce 

pojednává o tématu lásky v charitní praxi a v církvi vůbec. V závěru kapitoly je 

poté představeno několik názorů na téma účasti lidí, nehlásících se k církvi, 

v charitativní praxi katolické církve.  

3.1.1 Kodex kanonického práva 

a) Diakonie jako cíl církve 

Kodex Kanonické práva má jasné označení pro to, co je cílem Římskokatolické 

církve. „Vlastní cíle jsou hlavně: konání bohoslužeb, zajištění přiměřeného 

zaopatření duchovních a jiných služebníků, uskutečňování apoštolátu 

a charitativní činnosti, hlavně mezi chudými.“79 Zájem o chudé 

a uskutečňování děl lásky, jsou jedněmi z největších cílů církve. 

b) Aktéři diakonie - klerici, věřící, organizace 

Na to, kdo má tyto úkoly vykonávat, je možné najít hned několik odpovědí. 

Jako první mohou být uvedeni faráři: „Aby farář pečlivě plnil službu pastýře, 

snaží se poznat sobě svěřené věřící; proto navštěvuje rodiny, má účast hlavně 

na jejich starostech, úzkosti a zármutku a posiluje je v Pánu; (…) zvláštní péči 

věnuje chudým, utiskovaným, osamělým, vyhnancům a postiženým zvláštními 

nesnázemi… “80 dále pak věřící: „K řesťané jsou povinni přispívat na potřeby 

církve, aby měla prostředky, nutné pro bohoslužby, pro apoštolát a charitativní 

                                                 
79 Kodex kanonického práva, kánon 1254 
80 Kodex kanonického práva, kánon 529 
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činnost a také pro přiměřené vydržování těch, kdo jí slouží. Křesťané jsou také 

povinni usilovat o sociální spravedlnost a ze svých příjmů podporovat chudé, 

pamětliví příkazu Páně.“ 81 

V neposlední řadě kodex kanonického práva zmiňuje diakonickou práci 

organizací. „V církvi jsou různá sdružení, od společností zasvěceného života 

a společností apoštolského života odlišná, v nichž křesťané, buď duchovní nebo 

laici nebo duchovní spolu s laiky, se společně snaží o dokonalejší život nebo 

veřejnou bohoslužbu nebo šíření křesťanské nauky nebo o jinou apoštolátní 

činnost, jako je evangelizace, snaha o zbožnost, charitativní činnost 

a oživování světského řádu křesťanským duchem.“82 

Podle kodexu kanonického práva je tedy diakonie jedním z cílů 

Římskokatolické církve. Mají ji konat jak faráři, tak samotní věřící. Kodex ale 

také pamatuje na službu za hranicí zasvěceného života, tedy diakonii 

organizací, kde působí věřící, a to duchovní nebo laici. Laikem je podle kodexu 

rozuměn věřící, který není vysvěcen a není tedy klerikem (duchovním).83 

3.1.2 Kompendium sociální nauky církve 

a) Přednostní rozhodování ve prospěch chudých 

 Celá katolická sociální nauka stojí na několika základních zásadách. Jednou 

z těchto zásad, je zásada univerzálního učení statků a s ním související 

přednostní rozhodování ve prospěch chudých. Univerzální určení statků 

vychází z nároků každého člověka na spravedlivé rozdělení země a všeho 

stvořeného, jak je vystihnuto v pastorální konstituci Gaudium et Spes: „Bůh 

určil zemi a všechno, co je na ní, k užívání všem lidem a národům, takže 

                                                 
81 Kodex kanonického práva, kánon 222 
82 Kodex kanonického práva, kánon 298 
83 Kodex kanonického práva, kánon 207 
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stvořených statků se má dostat všem spravedlivou měrou; to žádá spravedlnost 

provázená láskou“84 

Princip univerzálního určení statků vyžaduje, aby se zvláštní pozornosti 

dostávalo chudým a těm, kteří se nacházejí na okraji společnosti, kterým jejich 

životní podmínky neumožňují osobní rozvoj. Přednostní rozhodovávání ve 

prospěch chudých je specifickou a přednostní formou prokazování křesťanské 

lásky, která se týká každého křesťana. S lidskou bídou měl soucit Ježíš Kristus, 

a proto se identifikoval se svými „nejposlednějšími bratry.“ Láska církve 

k chudým se inspiruje v blahoslavenstvích a v Ježíšově chudobě a právě jeho 

pozornosti vůči chudým. Tato láska se týká všech, kdo jsou vystaveni 

materiální, kulturní i náboženské chudobě.85  

b) Cíl sociální nauky církve – civilizace lásky 

Cílem sociální nauky církve je předkládat takové hodnoty a zásady, které 

pomohou utvářet společnost hodnou člověka. Mezi těmito zásadami vyniká 

například solidarita, jako jedna ze základních zásad křesťanského pojetí 

společenského a politického řádu. A tato zásada je „osvědčována prvenstvím 

lásky“, která je znamením Kristových učedníků. Tato láska musí být přítomna 

ve všech vztazích a také jimi pronikat. Může být nazývána „sociální láskou“ 

nebo „politickou láskou“ a má být přímým protikladem sobectví 

a individualismu. Taková láska by se měla stát, aby byl naplněn cíl sociální 

nauky církve, trvalou a nejvyšší formou jednání.86  

c) Dialog s vědami 

Sociální nauka církve využívá veškeré poznání z jakékoliv oblasti a má podle 

Kompendia interdisciplinární dimenzi. Podstatnou pomoc jí nabízejí hlavně 

                                                 
84 Gaudium et Spes, čl. 69 
85 Kompendium sociální nauky církve, č. 182-184, s. 124-125 
86 Kompendium sociální nauky církve, č. 580-582, s. 366-367 



39 
 

humanitární a společenské vědy, neboť všechny jsou nositelkami určité části 

pravdy. „Církev uznává a přijímá všechno, co přispívá k pochopení člověka ve 

stále rozsáhlejší, proměnlivější a komplexnější síti společenských vztahů. (…) 

Pozorná a vytrvalá otevřenost vědám dodává sociální nauce církve 

kompetenci, konkrétnost a aktuálnost. Díky tomu církev může porozumět 

přesněji člověku ve společnosti, hovořit k lidem své doby přesvědčivějším 

způsobem a účinněji vnášet do vědomí a sociální citlivosti naší doby Boží slovo 

a víru, z níž tato nauka pochází.“ 87  

Kompendium sociální nauky církve sice nevypovídá o konkrétní diakonické 

službě, hovoří komplexně o hodnotách a cílech veškerého sociálního učení a to 

v jeho společensko-politických souvislostech. Jelikož ale popisuje hodnoty, 

jakými jsou například soucit nebo láska, ze kterých všechno sociální učení 

vychází, je možné je považovat za zásadní i v kontextu diakonické služby. 

Zásada přednostního rozhodování ve prospěch chudých má nepochybně rovinu 

nejen politickou, ale i individuální, která ovlivňuje podobu praktické 

diakonické služby a dává jí tím její jedinečný profil.  

Snaha o vytvoření civilizace lásky má také nepochybně svoji společenskou 

i individuální rovinu. Snaha vnést do světa hodnotu solidarity, praktikovanou 

„prvenstvím lásky“, je úkolem každého jednotlivého člověka a jednou 

z oblastí, kde může být tato solidarita uplatněna, je právě diakonická služba. 

V neposlední řadě je pak velice zajímavá myšlenka církevní nauky, která 

nejen, že vede dialog s vědami, ale uznává a přejímá vše, co může pomoci 

pochopit člověka v jeho společenských vztazích. Tuto otevřenost je možné 

považovat za významný krok ke spolupráci s lidmi jiného/žádného 

náboženského vyznání v rámci ryze křesťanské diakonické služby.  

                                                 
87 Kompendium sociální nauky církve, č. 76-77, s. 60-61 
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3.1.3 Encyklika Deus Caritas est 

Encyklika Deus Caritas est není zdaleka jedinou encyklikou, která se zabývá 

sociálními otázkami, nebo reaguje na aktuální sociální problémy. Před ní už 

například encyklika Mater et Magistra papeže Jana XXIII. ukázkově reaguje na 

společenské nerovnosti a nabádá k jejich napravení: „Jestliže některé státy 

oplývají nadbytkem potravin a především skladovatelných produktů, zatímco 

v jiných zemích trpí široké vrstvy nouzí a hladem, pak žádá spravedlnost, aby 

zámožnější státy přispěly na pomoc zemím, v nichž je nedostatek. (…) Je tedy 

nezbytným a spravedlivým požadavkem, aby státy… tak činily vůči rozvojovým 

zemím nezištně a bez panovačných záměrů, a to tak, aby tyto země mohly 

jednou samy realizovat svůj hospodářský a sociální rozvoj. “ 88 Je zajímavé 

vidět reakci tohoto typu v klíčovém církevním dokumentu. Zájem encykliky 

o potřebu sociální spravedlnosti na politické úrovni dokazuje, že činnost církve 

nutně proniká i do necírkevních problémů, tyto problémy nemůže ignorovat.  

A i když je v encyklice Deus Caritas est nejprve řečeno, že není 

bezprostředním cílem církve utváření spravedlivých struktur, zároveň není toto 

téma církvi cizí. „V dané věci má úloha církve zprostředkující roli, protože jí 

náleží přispívat k očišťování rozumu a k probouzení mravních sil, bez nichž 

spravedlivé struktury nelze budovat a bez nichž tyto struktury nemohou 

dlouhodobě působit.“ 89 Je to opět ono předestírání křesťanských hodnot, které 

se snaží budovat civilizaci lásky, jak bylo řečeno v souvislosti se sociální 

naukou církve. 

Deus Caritas est je encyklika všeobecně bohatá na výklady křesťanské lásky 

k bližním a její realizaci ve světě. Aby nebylo opakováno to, co již bylo 

                                                 
88 MATER ET MAGISTRA. Encyklika Jana XXIII. o nejnovějším vývoji života společnosti 
a o jeho utváření ve světle křesťanského učení z 15. května 1961, 161 a 173 
89 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 29 
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zmíněno, zaměří se tedy následující řádky spíše na to, co encyklika říká 

o charitativním díle ve světle dnešní doby. 

a) Spolupráce charitativních organizací s necírkevními instancemi 

„Bezprostřední působení při utváření spravedlivého uspořádání společnosti je 

přednostně věcí laiků. (…) Charitativní organizace církve představují naproti 

tomu opus proprium, tedy úlohu, která je církvi přiměřená a na jejímž 

naplňování se církev pouze nepodílí, nýbrž jedná jako přímo odpovědný subjekt 

a koná při tom to, co odpovídá její vlastní povaze. Církev nemůže být nikdy 

zproštěna úkolu uplatňovat lásku (caritas) ve formě organizované aktivity 

věřících.“90 Co se týká uplatňování lásky, je církev skrze své věřící vždy 

činným aktérem. V čem má být církev ale také činná, je spolupráce 

s necírkevními charitativními a filantropickými organizacemi. V kontextu 

procesu globalizace je ve světě stále mnoho utrpení a mnohotvárná duchovní 

i materiální bída. A právě v tomto kontextu se rodí první formy spolupráce 

s necírkevními instancemi, které se ukázaly být velice plodné. Církevní 

instance prostřednictvím „průhlednosti své činnosti a věrnosti vůči povinnosti 

vydávat svědectví lásce“ mohou ovlivňovat křesťanským duchem občanské 

instance, pokud bude probíhat oboustranná spolupráce, která jistě výrazně 

přispěje k účinnosti charitativní služby.91 

b) Ekumenická a mezináboženská spolupráce 

A není to jen spolupráce s necírkevními organizacemi, kterou má 

Římskokatolická církev podporovat. Jsou to i jiné církve a církevní komunity, 

se kterými má církev spolupracovat. Encyklika vzpomíná na slova Papeže Jana 

Pavla II., který v encyklice Sollicitudo rei socialis říká, že „katolická církev je 

ochotna spolupracovat s charitativními organizacemi těchto církví a církevních 

                                                 
90 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 29 
91 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 30 a, b 
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komunit, neboť my všichni máme společnou základní motivaci a před očima 

máme jeden a týž cíl, totiž opravdový humanismus, který v člověku uznává Boží 

obraz a chce člověku pomáhat k tomu, aby vedl život odpovídající této 

důstojnosti.“92 

c) Aktéři diakonie 

Co do tématu subjektů charitativního díla, encyklika praví, že hlavním 

subjektem charity je církev, a to na všech úrovních – od jednotlivých farností 

až po univerzální církev. Spolupracovníci církve jsou pak ti, kdo jsou „vedeni 

Kristovou láskou, osoby, jejichž srdce svou láskou získal Kristus a v nichž 

probudil lásku k bližnímu.“. „Spolupracovník každé katolické charitativní 

organizace chce pracovat spolu s církví, a tudíž také spolu s biskupem na tom, 

aby se ve světě šířila Boží láska. Skrze svou účast na uplatňování lásky církve 

spolupracovník chce být svědkem Boha a Krista, a právě proto chce lidem 

prokazovat dobro nezištně.“  Zároveň pak musí být takový pracovník, otevřený 

spolupráci s ostatními organizacemi, které různými způsoby slouží lidem 

v jejich potřebách. 93 

d) Necírkevní pracovníci 

Encyklika Deus Caritas est se zamýšlí i nad otázkou pracovníků, které Pompey 

označuje za „ateistické, nebo jinak věřící pracovníky“ a jejich schopnosti 

jednat „křesťansko – charitativně“. 94 Encyklika toto označení nepoužívá, 

hovoří o pracovnících odborné kompetence. „Odborná kompetence je první 

a základní předpoklad, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, 

které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. 

Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují v charitativních 

institucích církve, se musí odlišovat tím, že se neomezují pouze na správné 

                                                 
92 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 30b 
93 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 32-34 
94 Pompey, H. In: Pohled encykliky Deus Caritas est na pracovníky charity, s. 128 
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vykonání toho, co je v daném okamžiku třeba, ale že navíc věnují druhému 

pozornost, jak jim to vnuká jejich srdce, a to takovým způsobem, aby ti druzí 

zakoušeli bohatství jejich lidskosti. Z uvedeného důvodu platí, že kromě 

odborné přípravy tito pracovníci potřebují také a především „formaci srdce“. 

Je třeba přivádět tyto pracovníky k onomu setkání s Bohem a Kristem, které by 

v nich probouzelo lásku a otevíralo jejich duši druhému, takže láska k bližnímu 

pro ně už nebude přikázání uložené, tak říkajíc zvenku, nýbrž důsledek 

vyplývající z jejich víry, která se stává činnou v lásce“.95 

Celkově vzato tedy pohled encykliky na charitu je pozitivní, co se týká 

spolupráce jak v rámci církve, tak i mimo ni. Charita je na jedné straně úkolem 

samotné církve skrze věřící, na druhé straně pak církevních organizací ve 

spolupráci s necírkevními organizacemi, či jinými církvemi. Této spolupráci 

musí být pracovník charity otevřen, avšak nesmí být opomenuto, co je motivací 

k této práci. A to je Kristova láska, která v člověku probouzí lásku k bližnímu.  

Je zajímavé, že v mnoha klíčových dokumentech katolické tradice, respektive 

v jejich rejstřících, třeba v již zmíněném Kompendiu sociální nauky církve, 

nebo například v rejstříku takzvaného Nového katechismu z roku 1993, pojmy 

charita nebo diakonie nelze vůbec nalézt. V dokumentech sociálního učení 

církve není myšlenka charity nijak výrazně reflektována. Pokud se o charitě 

hovoří, pak je zmiňována ve funkci sociálně etické služby církve96, nebo 

realizace církve službou lásky. Působí to dojmem, jako by charita ani diakonie 

nepotřebovaly být systematicky reflektovány, pokud jsou chápány právě jako 

podstata církve, tedy skutečně žitá láska. 

Stojí ale určitě za povšimnutí, že všechny vybrané dokumenty si v souvislosti 

s charitou uvědomují její dvojí podobu. A to jednak jako službu církve – 
                                                 
95 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., 31a 
96 Štica, s. 129 
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v osobě biskupa nebo věřících a na rovině druhé jako službu církevních 

institucí, v jejich činnosti se sice církev také realizuje, je ale oddělena od života 

církevních komunit. Církev si je také vědoma potřeby dialogu s jinými 

tradicemi, náboženstvími i nenáboženskými strukturami, ale hlavně spolupráce 

s nimi ve jménu společného cíle.  

3.2 Křesťanská služba v protestantské tradici 

Hovoří-li se o „protestantismu“, pak se nehovoří o praxi jedné tradice jako 

celku, ale o vskutku obsáhlé skupině církví a jednotlivých tradic napříč 

dějinami. Je proto těžké hledat nějaký obecný koncept diakonie, který by byl 

společný všem těmto církvím a tradicím. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda 

představení kritiky některých velkých oblastí středu v diakonii z dob vzniku 

protestantismu, které svou podstatou ovlivnily chápání diakonie v současných 

nekatolických církvích obecně. 

Diakonie v tradici protestantských církví vychází ze stejného, společného 

základu, jako výše popsaná charitní činnost katolických církví. Převážná část 

jejich dějin je společná, obě vycházejí z lásky Boha a Ježíše Krista k lidem, 

kteří potřebují pomoc, jako zdroje diakonie.97 V reformačním období se pod 

kritiku reformátorů dostávaly různé oblasti tehdejší křesťanské tradice a služba 

potřebným byla jednou z nich. Některé její prvky proto byly z různých 

pohnutek změněny.  

V této kapitole je tedy představeno několik hlavních „revolučních“ argumentů, 

které později ovlivnily podobu diakonie v protestantismu a jsou zdůrazněny 

některé zásadní změny. Nelze však zatím hovořit o jiné službě, než je katolická 

charita. Toto rozdělení dějiny neznají. Podoba služby může být chápána 

odlišně vzhledem k tomu, že pro protestantismus je velice důležité její biblické 

                                                 
97 Vacík, Ivo. Žd 13,15-16 Apoštolova výzva k dobročinnosti 
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zakotvení, a to na základě principu „Sola Scriptura“.98 Novodobé chápání 

diakonie se rozšířilo až v první polovině 19. století. Souvisí se založením 

diakonátu v městě Kaiserswert pastorem Theodorem Fliednerem v roce 1836. 

Od té doby je možné chápat diakonii jako formu křesťanské péče o potřebné 

v souvislostech protestantských církví.99 To ale neznamená, že není možné 

mapovat projevy sociálního působení (Inner Mission)100 protestantských církví. 

Vždyť rozdílné názory ohledně sociálního působení církví byly jedním 

z důvodů reformace.  

3.2.1 Kritika předností chudých 

Jedním z klíčových názorů, který byl již zmíněn v souvislosti s postavou 

Martina Luthera, byla chudoba chápaná jako výsledek vlastní lenosti. „…kdo 

chce býti chud, nemá být bohat, chce-li však býti bohat, ať přiloží ruku k pluhu 

a ať si dobude bohatství z půdy. Stačí, když chudí budou zaopatřeni slušně, ať 

nemají hlad a nemrznou zimou. Nepatří se, aby jeden byl lenošivě živ z práce 

jiného, byl bohat a dobře se měl a druhý aby se měl špatně, jak se to dnes 

zvráceně děje, neboť sv. Pavel praví, kdo nepracuje, ať nejí.“101  

Se stejným argumentem, tedy kritikou žebroty, je možné se setkat již o několik 

desítek let dříve v názorech Petra Chelčického, původního myslitele husitské 

doby. I ten zastával názor, že „Žít z práce druhých je biblicky nepřípustné.“102  

Opět je ale třeba zdůraznit, že jedná především o kritiku činnosti žebravých 

řádů. Ty kritizoval například i Jan Hus, když jim vyčítal, že se pod záminkou 

získávání almužen obohacují na úkor chudých, anglický teolog John Wyclif 

                                                 
98 Pöhlmann, s. 61-62 
99 Kolektiv autorů: Sborník slezské diakonie., s. 7 
100 Hillerbrand (2004), s. 28 
101 Vašek, s. 95 
102 Halama, s. 20 
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tyto řády dokonce označil za dílo ďáblovo.103 Toto působení chudé ještě více 

ochuzovalo a to nebylo žádoucí. Kritika žebrání tedy rozhodně není kritikou 

samotné chudoby. Naopak – Luther například praví, že chudí mají být „slušně 

zaopatřeni.“104 Jako nepřípustná se jeví činnost, která chudým ještě více škodí. 

3.2.2 Kritika motivace 

Další oblastí kritiky katolické pozice byla v době reformace motivace 

k dobročinnosti. Toto téma bylo již naznačeno v souvislosti s Lutherovými 

názory. Nyní budou představeny argumenty z formulace svornosti, obsažené 

v Knize Svornosti. 

Motivací k dobrým skutkům by neměla být touha po spasení. Dobré skutky 

jsou nepochybně nezbytné ke spasení, ale proto, že jsou od pravověrných 

očekávány jako plody víry, vždyť víra bez lásky je mrtvá. Pokud by nebyly 

plodem víry, bylo by těžké posoudit, co je dobré a co ne, dobrým skutkem není 

vše, co si člověk usmyslí. Dobré skutky se nedějí z našich přirozených sil, ale 

stávají se skutečností tehdy, pokud je člověk smířen s Bohem skrze víru. Slovy 

Apoštola Pavla „v Kristu Ježíši stvořena (osoba), aby konala dobré skutky.“105 

Skutečnou motivací k dobročinnosti je tedy víra, nikoliv vidina spasení. 

Z tohoto pohledu vyplývá i názor na dobrodiní nevěřících a neobrácených. 

Tyto skutky jsou od takových lidí očekávány, mají svou chválu a bývají často 

odměňovány. Jestliže však nepocházejí z pravé víry, váží před Bohem jako 

hřích. Protože pocházejí ze zkažené přirozenosti lidské osoby. „Špatný strom 

nemůže nést dobré ovoce“(Mt 7,18) a „Cokoli není z víry, je hřích“. (Ř 14, 

23)106 Myslet si, že vykoupení našich hříchů si můžeme zasloužit (a není tak 
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105 Wernisch, s. 570-571 
106 Wernisch, s. 571 
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Kristovou zásluhou), je rouhání, které nemůžeme trpět a lidé, kteří si to myslí, 

jsou ostudou církve. To stojí v apologii augsburského vyznání.107  

I v případě Jana Kalvína je možné ukázat nesouhlas s tím, že spása je naší 

motivací k dobročinnosti „…musíme hledat jinou cestu spasení než je cesta 

spravedlnosti z vlastních skutků.“  Je to víra a přijetí člověka za syna Božího, 

které posvěcuje člověka k všelijakým dobrým skutkům.108 Pokud by člověk 

bral zřetel na zásluhy dobrých skutků, víra by se stala prázdnou a byla by 

zmařena.109 Víra je tedy, stejně jako u Luthera, Kalvínovým zdrojem 

dobročinnosti a jakákoliv jiná motivace je mařením víry.  

Kalvín, stejně jako Luther, dobročinnost samu o sobě neodsuzuje, jen se snaží 

důrazně poukázat na to, z čeho musí taková činnost vycházet a co hrozí 

v případě, že tomu tak nebude. Že je třeba dobročinnosti ve světě ukazují tato 

slova: „Jest všeobecně platným Božím přikázáním, že máme odpomáhat nouzi 

všech chudobných. A toho jsou poslušni ti, kteří za tím účelem přispívají 

v nouzi těm, jež znají anebo vidí, že jsou v nesnázích, ačkoliv opomenou 

mnohé, které netísní lehčí nedostatek.“ 110 

Je zajímavé, že i toto téma, tedy motivace k dobročinnosti, se objevuje 

i v učení již zmíněné Jednoty bratrské. Ještě zajímavější však je, že ačkoliv 

i v jejím případě je kritizována dobročinnost konaná kvůli zásluhám, její 

skutečná motivace je jiná, než jak ji představují Luther s Kalvínem. Jako 

prvotní důvod pro dávání almužen není pomoc bližnímu, ale osobní integrita 

dárce, který se tímto dáváním cvičí a upevňuje v tom, co je správné. Základním 

měřítkem tedy není potřeba chudých, ale závazek, který plyne z majetku. Ti, 

                                                 
107 Wernisch, s. 212 
108 Kalvín, In: Spisy Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, řada A, XVI., s. 34-35 
109 Kalvín, In: Spisy Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, řada A, XVI., s. 48 
110 Kalvín, In: Spisy Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, řada A, XVI., s. 85 
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kteří „mají“ a „nedávají“ jsou pak přirovnávání „neplodnému fíkovníku“ který 

míst toho, aby nesl užitek, zaměstnává.111 

3.2.3 Kritika formy 

Třetí velkou oblastí kritiky diakonie je, jak u obou již zmíněných reformátorů, 

tak v literatuře hojně pojednávanou, oblast formy této služby. Bylo řečeno, že 

úřad diakonů se zformoval již v apoštolské době a byl jasně oddělenou činností 

od kněžského úřadu. V průběhu času se z úřadu diakonů stal ale předstupeň 

kněžství, do kterého se uvádělo svěcením. Sama charitativní činnost přešla 

především na příslušníky různých řádů. 112
 

Tímto diakonát ztratil svou identitu, doslova se stal stupínkem na žebříku 

vedoucím ke kněžství, což protestanté odmítají. Jednak kvůli biblickému 

zakotvení jako služby oddělené od kněžství a za druhé proto, že péče o chudé 

je něco, co potřebuje svůj vlastní oddělený prostor a speciální vedení. Potřební 

potřebují pomoc, ale kněží zároveň nemohou být odtrhávání od kázání. 113 

V luterské reformaci byl diakonát jako nižší svěcení zrušen a ve své 

charitativní podobě nebyl obnoven, protože služba lásky je povoláním všech 

křesťanů bez rozdílu. Kalvín diakonát jako povolání k charitativní práci 

zavedl114 a chápal jej ve dvou jeho hlavních funkcích. Jako sbírku financí 

a hospodaření s nimi a jako živou, osobní péči o potřebné.115  

„Diakonská služba je v (současném) evangelickém prostředí službou, k níž jsou 

kandidáti církví pověřováni, nikoli ordinováni. Je to pověření ke službě 

                                                 
111 Halama, s. 80 
112 DIAKONSKÁ SLUŽBA V CÍRKVI. Materiál Komise pro diakonát SR ČCE pro 1. 
zasedání 31. synodu ČCE 
113 McKee, s. 62 
114DIAKONSKÁ SLUŽBA V CÍRKVI. Materiál Komise pro diakonát SR ČCE pro 1. zasedání 
31. synodu ČCE 
115 McKee, s. 64 
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a pomoci potřebným především v jejich tělesné a materiální nouzi. Je to 

povolání, v němž křesťané dosvědčují svou víru a zvěstují evangelium Ježíše 

Krista svou životní praxí.“116 

Forma diakonie, její motivace a její primární zaměření v katolické církvi je 

tedy v protestantské tradici třemi často diskutovanými body. Jak bylo řečeno, 

nastíněné argumenty se prozatím týkaly především dobového chápání a tedy 

čerstvě reformované církve, rané protestantské tradice. Co se týká současných 

pohledů na diakonii, je v následující kapitole představeno několik dokumentů 

2. vatikánského koncilu, které jsou uznávané většinou církví účastných tohoto 

koncilu a je proto možné je označovat svou povahou za ekumenické.  

3.3 Pohled dokumentů 2. vatikánského koncilu 

Mimo jiné, ekumenickou povahu tohoto koncilu dosvědčují z něj vzešlé 

dokumenty, jako například deklarace O náboženské svobodě nebo dekret 

O ekumenismu. Dalším znakem ekumenismu je samozřejmě účast představitelů 

různých církví. Z těchto důvodu budou tvrzení tohoto koncilu chápana jako 

více či méně závazná či směrodatná jak pro tradici katolickou, tak právě i pro 

současný protestantismus.  

3.3.1 Ad Gentes  

Ad Gentes je dekret o misijní činnosti církve. Jedním z velkých témat této 

konstituce je tak samozřejmě téma lásky a pozornosti věnované chudým 

a potřebným; misijní činností církve je šíření evangelia, a tedy i zprávy o lásce. 

Dekret jednak nabádá k tomu, aby církev následovala Ježíše Krista v jeho cestě 

chudoby a služby: „Proto církev musí jít pod vedením Ducha svatého stejnou 
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cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby 

a sebeobětování až k smrti.“117 

Zároveň také obrací předešlou raně protestantskou kritiku pozornosti věnované 

především chudým. „Jako tedy Kristus procházel města i vesnice a uzdravoval 

každý neduh a každou nemoc na znamení, že přišlo Boží království, tak se 

i církev prostřednictvím svých dětí spojuje s lidmi všech stavů, nejvíce však 

s chudými a trpícími, a ochotně se pro ně vydává.“118 

Dekret se také vyjadřuje k problematice sociální a hospodářské spravedlnosti, 

kde říká: „V ěřící křesťané ať pracují a se všemi ostatními spolupracují na 

správném uspořádání hospodářských a sociálních záležitostí.“119 Kromě 

konkrétních skutků milosrdenství je tedy třeba snažit se o spravedlnost 

a změnu společenských poměrů. To je zároveň oblastí, kde je doporučena 

spolupráce křesťanů i nekřesťanů. Tato spolupráce, byla již zmíněna v tématu 

sociální nauky katolické církve a je zjevně místem, kde se světy věřících a lidí 

bez vyznání střetávají. 

3.3.2 Gaudium et Spes 

Gaudium et Spes, tedy pastorální konstituce  o církvi v dnešním světě, je 

dokumentem, který se, jak již z názvu vyplývá, snaží reagovat na situaci 

současného světa a roli církve v něm. Není tedy divu, že odpovídá (mimo jiné) 

na otázky spojené tématem ateismu a spolupráce s lidmi a se světem mimo 

církev. Již v prvním článku první kapitoly, pojednávací o důstojnosti lidské 

osoby, je možné se dočíst, že: „V ěřící i nevěřící jednomyslně soudí, že všechno 

na světě má být zaměřeno k člověku jako svému středu a vyvrcholení.“120 
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Důstojnost osoby a chápání člověka jako středu nebo vrcholu všeho je 

ústředním motivem, který spojuje věřící i nevěřící. Řečeno jinak: lidská 

důstojnost je takovou vrcholnou hodnotou, která může být uznávána, a je 

uznávána, lidmi napříč náboženstvími a kulturami. Vztaženo pak k cíli této 

práce, hodnota zachovávání lidské důstojnosti pak může být jedním z motivů 

k diakonické práci. A to bez ohledu na náboženské zázemí toho, kdo ji chce 

dělat. Další pozitivní zprávou, týkající se koexistence věřících s nevěřícími je 

21. článek, který říká: „Církev, přestože ateismus naprosto odmítá, přece 

upřímně vyznává, že k správnému budování tohoto světa musí přispívat všichni 

lidé, kteří v něm společně žijí, věřící i nevěřící. (…) Ateisty vlídně zve, aby 

s otevřeným srdcem uvažovali o Kristově evangeliu.“121 

Církev tedy uznává, že i lidé nevěřící se podílejí na budování tohoto světa. 

Těžko soudit, zda je možné hovořit o respektu, církev ateismus „odmítá“. 

Podílejí-li se ale nevěřící na budování tohoto světa, pak se mohou podílet i na 

diakonii, která k tomuto světu patří stejně jako sami ti, o které pečuje. Navíc – 

pokud církev nevěřící zve k uvažování o evangeliu, může být diakonie oblastí, 

která toto evangelium nabízí a zároveň poskytuje možnost se na tomto 

evangeliu podílet.  

Doposud se v práci hovořilo o diakonii v její historické rovině. Od významů 

základních výrazů, přes nuance v jejich chápání až po dějinný nástin jejího 

vývoje. Je důležité znát historii a pozadí diakonie, má-li se hovořit o její 

současné podobě a o jejím sebepojetí. Diakonie v celé v své historii procházela 

mnoha změnami. Některé byly zapříčiněny dobovými událostmi, sociální, 

politickou či hospodářskou situací, jiné byly důsledkem vývoje samotné 

křesťanské víry. Všechny tyto aspekty se do podob a forem diakonie promítaly. 

Stejně tak prošlo vývojem, řečeno profesionálně, její personální zajištění. 
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Pokud se bude o diakonii hovořit jako o poslání či profesi a byla-li na moment 

opomenuta její individuální a spontánní podoba, pak byla diakonie zajišťována 

od dob milosrdenství Ježíše Krista od jáhnů, později kněží a biskupů přes členy 

řádu, bratrstev a sesterstev až k laikům a ve světle učení 2. vatikánského 

koncilu možná až k „nevěřícím“. 
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4. Současné pojetí diakonie 

Následující část práce popisuje diakonii v současné doby. To, jak tato 

křesťanská služba chápe sebe sama a jak zapadá do současného sociálního 

systému. Jak má vypadat diakonie, aby neztratila své svědectví a nestala se jen 

profesí, když současný svět její profesionalizaci (ve smyslu osvojení 

potřebných dovedností a znalostí) vyžaduje?122  

Pojetí a sebepojetí diakonie v současném světě vyžaduje mimo jiné odpověď 

na otázku, jakou roli diakonie sehrává v moderním sociálním státě. Od dob, 

kdy i stát převzal za tyto potřebné zodpovědnost, se církev a stát o tuto činnost 

určitým způsobem dělí.  

4.1 Funkce diakonie v současné společnosti 
Funkci diakonie v sociálním státě zkoumá například Markus Lehner. Ten tvrdí, 

že charity mají se státním systémem sociálního zabezpečení spolupracovat, 

potřebné mají do tohoto systému integrovat. Jako křesťanské organizace se 

pouze s tímto ale nemohou smířit. Charity mohou vidět i nouzi, na kterou 

systém sociálního zabezpečení nevystačí, nepamatuje, nebo ji přehlíží. Proto 

musí alternativně a ze svých zdrojů pomáhat těm, kdo záchrannou sítí státu 

propadli. Ani to ale stále nestačí. Vedle toho má být církev obhájcem těch, 

které systém omylem nebo záměrně zapomněl. Charita tedy, podle Lehnera 

nemá být tažena ve vleku sociálního státu, má ji rozvíjet, podporovat 

a fungovat jako jeho motor.123  

I přes dějinné změny je diakonie tedy stále důležitým aktérem na poli současné 

péče o potřebné. Aby bylo možné, podívat se na organizované činnosti 

                                                 
122 DIAKONSKÁ SLUŽBA V CÍRKVI. Materiál Komise pro diakonát SR ČCE pro 1. 
zasedání 31. synodu ČCE 
123 OPATRNÝ, Michal. Sociální práce a teologie, s. 36 
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diakonie a jejích aktérů, je třeba se nyní zaměřit na její institucionalizovanou 

formu. Na začátku práce bylo zmíněno několik základních podob či rozdělení 

diakonie. Byly mezi nimi například „diakonie institucionalizovaná 

a spontánní“, „diakonie ve formě dlouhodobě existující instituce nebo ve formě 

situačně proměnného poskytování pomoci“, „diakonie profesionální 

a dobrovolná“ a „diakonie úřední a soukromá“. Dále se tato kapitola věnuje 

právě té formě diakonie, která odpovídá její institucionalizované, profesionální 

a úřední podobě. V ostatních případech by nebylo možné zaměřit se na téma 

pracovníků diakonických organizací, což je cílem práce.  Pro upřesnění, není to 

jen jakýsi vědecký pohled, který chápe diakonii polarizovanou. Jako 

institucializovanou práci ve střediscích a naopak jako dobrovolnickou práci ve 

farnostech chápe diakonie sebe sama také.124 

4.2 Charita Česká republika 

Sebepojetí katolické Charity je čerpáno z dokumentu Kodex Charity Česká 

republika, který zprostředkovává obraz charity jako instituce katolické církve 

celé společnosti. Všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR 

kodex umožňuje identifikaci s jejím posláním, hodnotami a zásadami.125 

Kromě samotného sebepojetí bude pozornost věnována také tématu pracovníků 

organizace. 

„Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, 

spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, 

který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby 

měli život v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu 

jako nejvyšší přikázání. (…) Charita (chce) být viditelným znamením Boží lásky 

(caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv 

                                                 
124 ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické, s. 3 
125 Kodex Charity Česká republika, s. 1 
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jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí (…) Své poslání uskutečňuje 

Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, 

psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí 

o spravedlivější podmínky ve společnosti.“126  

Charita jako organizace respektuje, že původní místem, kde se má Caritas 

uplatňovat, je přirozené sociální prostředí farních společenství. Nenahrazuje 

osobní zodpovědnost každého křesťana za sebe samého a službu bližním, svou 

činností ji podporuje a doplňuje tam, kde síly a schopnosti jednotlivců nebo 

místních farních společenství nestačí nebo tam, kde je potřeba zajistit odborný 

charakter služby.“127 

„Pracovníci Charity se snaží, na základě poznatků sociální práce, humanitární 

a rozvojové pomoci, psychologie, pedagogiky, teologie, medicíny, 

ošetřovatelství a dalších, o dosažení maximální možné kvality charitní služby. 

K naplnění tohoto cíle vedou tyto předpoklady: 

a) profesní odbornost, 

b) lidskost (ve smyslu laskavého přístupu a pozornosti věnované druhému),  

c) odpovědnost,  

d) poctivost,  

e) dobré vztahy na pracovišti, 

f) vlastní aktivita a tvořivý přístup.“128 

Odborná kvalita charitní práce by tedy měla být zajištěna. Charakter služby 

lásky k bližnímu by měli pracovníci zajišťovat svým osobním přístupem. 

Dosáhnout toho mohou tím, že „respektují poslání Charity“ a „usilují o jeho 

                                                 
126 Kodex Charity Česká republika, s. 2 
127 Kodex Charity Česká republika, s. 2 
128 Kodex Charity Česká republika, s. 6 
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naplňování a usilují o takový vztah ke své práci, aby byla zároveň zaměstnáním 

i realizací jejich osobního poslání.“129 

Pracovníci musí respektovat určité závazky, snaží se například: 

„a) odpovědně a svědomitě plnit veškeré pracovní povinnosti,  

b) o to, aby ve vztahu mezi nimi a jinými organizacemi, poskytujícími podobné 

služby, nepřevládla rivalita a nekonstruktivní konkurence,  

c) dbát o dobrou pověst a dobré jméno Charity.“130 

Mimo závazků pracovníků si je Kodex vědom určitých omezení, pracovníci 

mimo toho, že nesmí svým jednáním porušovat důstojnost, práva a svobodu 

jiných lidí nebo ohrozit činnost charitních služeb nebo zařízení, nesmí „být 

svými soukromými, mimopracovními nebo veřejnými aktivitami v zásadním 

rozporu se základními křesťanskými zásadami a hodnotami.“131 

Je zajímavé, že víra či církevní příslušnost není pro práci v Charitě 

vyžadována, není podmínkou. „Přestože je zřizovatelem Charity církev, není 

pro přijímání charitního pracovníka rozhodující, zda je či není věřící, vždy by 

však měl respektovat Kodex Charity Česká republika, který je závazným 

dokumentem pro všechny pracovníky Charity a desatero Božích přikázání, ze 

kterého vychází většina zákonů vůbec.“132 Zaměstnancem Charity může být 

každý člověk, který „splňuje odborné požadavky a chce sloužit potřebným 

v duchu tohoto Kodexu“133, respektuje uvedená práva, povinnosti, závazky 

a omezení, a jeho mimopracovní aktivity nejsou v rozporu s křesťanskými 

zásadami a hodnotami. 

                                                 
129 Kodex Charity Česká republika, s. 5 
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4.3 Diakonie Českobratrské církve evangelické 

Rozměr diakonie u zástupkyně protestantských církví je interpretován 

z dokumentu „Řád diakonické práce Českobratrské církve evangelické“, její 

personální zajištění pak z „Organizačního řádu diakonie ČCE“. 

„Posláním a cílem diakonické práce je pomáhat potřebným, zejména 

zajišťovat, organizovat a provádět sociální, zdravotní, výchovnou, 

poradenskou, vzdělávací a pastorační péči, pomoc a podporu starým, 

osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným 

lidem. Tato služba vychází z křesťanských hodnot a je praktickým vyjádřením 

víry, naděje a lásky.“134 

Činnostmi, kterými Diakonie ČCE realizuje své poslání, jsou: „organizovat, 

zajišťovat a poskytovat křesťansky zaměřenou sociální, zdravotní, výchovnou, 

vzdělávací a poradenskou péči, pomoc a podporu lidem, aby mohli žít 

důstojným a kvalitním životem navzdory věku, nemoci, postižení, sociální 

situaci a/nebo dalším okolnostem, organizovat humanitární a rozvojovou 

pomoc v České republice i v zahraničí, zastupovat a hájit zájmy slabých, 

ohrožených a vyloučených osob nebo skupin a realizovat aktivity směřující 

k prevenci sociálního a společenského vyloučení.“135 

K tématu zaměstnávání lidí a spolupráci uvádí organizační řád toto: „Diakonie 

ČCE je otevřená organizace a spolupracuje se všemi, kteří se chtějí podílet na 

naplňování jejího poslání a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, 

víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ (…). 
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Od svých spolupracovníků a partnerů však Diakonie ČCE očekává respekt ke 

svému poslání, hodnotám a cílům organizace.“136 

 I v tomto případě tedy platí, že ten, kdo chce být v Diakonii zaměstnán, 

nemusí být členem církve ani se nemusí hlásit k žádné náboženské tradici, 

případně se může hlásit k jakémukoliv náboženství, je od něj ale očekáván 

respekt k hodnotám organizace, stejně jako v případě Charity Česká republika.  

Avšak v případě Diakonie je více kladen důraz na rozdíl mezi pracovníky 

organizace a diakony/diakonkami. Tyto pozice jsou chápany odlišně137 a platí 

pro ně trochu jiná pravidla. Může-li být pracovníkem Diakonie kdokoliv, pak 

se diakonem člověk může stát jen v případě příslušného studia, a to 

i teologického. Dále se předpokládá, že k plnění diakonického poslání je 

zapotřebí zakořenění ve společenství víry, v bohoslužebném a modlitebním 

životě. V tomto prostředí je totiž možné si uvědomovat dar k takové službě, 

nebo může být rozpoznán u někoho jiného, kdo pak může být povzbuzen 

k tomuto povolání. Diakonická služba je chápána jako povolání, v němž 

křesťané dosvědčují svou víru a zvěstují evangelium Ježíše Krista svou životní 

praxí. A to bez víry není možné.138 

Předchozí kapitoly tedy shrnuly pojetí diakonie u dvou vybraných organizací 

a to na základě jejich vlastních autentických dokumentů. Z těch také byly 

čerpány informace o zaměstnávání lidí mimo církev. Tím, kdo přesně jsou tito 

mimocírkevní lidé, se bude zabývat následující část práce. 

                                                 
136 Organizační řád diakonie Českobratrské církve evangelické, s. 4 
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5. Víra a spiritualita současné doby 

Než práce přejde k popisu situací v konkrétních organizacích, je třeba věnovat 

nějaký čas jevům, se kterými se můžeme v oblasti víry v dnešní době setkat. 

Jak je to v současné době vlastně s vírou? Česká republika, potažmo celá 

Evropa prošla v minulém století mnoha kulturními, politickými a jinými otřesy 

a změnami, které se mimo jiné promítly právě na vztahu lidí k víře a církvím. 

Jak se má nyní rozumět víře, která by měla být základem pro diakonii, když ji 

dnes uchopujeme jinak než dřív? Tímto tématem se následující část práce 

zabývá nejdříve. 

5.1 Víra a spiritualita  

Pojem spiritualita má kořeny v křesťanství, pochází z latinského spiritualis 

(duchovní), odvozeného od „spiritus“ (dech, duch). V křesťanství odkazuje 

k působení Ducha svatého na člověka a k odezvě tohoto působení v jeho 

životě. Jako pojem, který vyjadřuje osobní niternou polohu náboženství, se 

rozšířil druhé polovině 20. století, a to hlavně díky hnutí New Age. Tato 

spiritualita je chápána jako osobní, nedogmatická zbožnost, založená na 

přímém zážitku a vyhýbající se institucím a autoritám. Pojem spiritualita se stal 

určitou alternativou k pojmu religiozita, nástrojem pro odmítnutí 

organizovaného náboženského života. Religiozita tedy vyjadřuje spjatost 

s určitou duchovní tradicí (hlavně křesťanskou či židovskou), asociuje 

dogma.139  

Spiritualita se chápe jako složka osobnosti v souvislosti s vnímáním posvátna. 

Je tím myšlen především osobní duchovní život jednotlivého člověka, bez 

ohledu na kolektivní náboženství. Tato spiritualita může být považována za 
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jádro osobní identity, centrum motivů, postojů a citů, tak, jak zamýšlel 

Abraham Maslow vrchol pyramidy potřeb, který označil za „potřebu 

transcendence“. Tato potřeba má u každého jednice různě důležitou úlohu, 

v přirovnání k hudbě – najdeme virtuosy, ale i lidi téměř amuzikální. Těžko ale 

půjde nalézt člověka, na kterého by hudba nikdy a v žádné formě 

nezapůsobila.140 

Výraz „víra“ můžeme podle Vojtíška chápat dvěma způsoby. Jednak naznačuje 

něco, bez čeho se lidský rozum nemůže obejít. Stojí v protikladu výrazu 

„vědět“ nebo „mít důkazy“.  

Druhým způsobem chápání je víra jako asociace vztahu důvěry k osobně 

chápané transcendenci, tedy k Bohu. Víra v tomto případě neznamená, že 

věříme, že něco existuje, ale že věříme v Boha, který s námi jedná. Víra má 

tedy v tomto případě značný emotivní potenciál.141 

Pojem spiritualita je třeba vůči pojmu víra nebo religiozita vymezovat, ne jej 

však zcela oddělovat. Je-li spiritualita složkou osobnosti, jádrem identity 

a hodnot, pak je zároveň i součástí víry. Spiritualita je něco, co je vlastní téměř 

každému, víra je pak jedním z projevů této spirituality. 

Bylo řečeno, že pojem víra je spojován s bohem/Bohem, nebo spíše 

s „důvěrou“ v jednajícího boha/Boha. Víru, jako jeden z projevů lidské 

spirituality spojený s Bohem, takto chápe i následující kapitola.  

I když se o víře hovoří jako o vztahu k Bohu, není možné chápat ji černobíle. 

Víra sice, podle výše zmíněného, stojí v protikladu nevíře, neznamená to však 

ještě, že mezi těmito dvěma konci úsečky nic neexistuje. 
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5.2 Možné chápání víry a nevíry 

Černobíle chápaná víra by vedla k závěru, že jejím opakem je nevíra. Jak se má 

ale rozumět nevíře? Existuje vůbec něco takového? Michal Opatrný se pokouší 

vyvrátit představy, že opakem víry je pouze nevíra (ateismus). Rozeznává 

několik základních podob vztahu člověka (nečlena církve) k víře.  

a) Nevíra 

„Jde o mimoběžnost úvah a postojů obyvatel této země vůči náboženským 

tématům. Tato nevíra nebývá zdůvodňována, je spíš s určitou samozřejmostí 

a někdy až s jakousi hrdostí prostě zastávána. Projevuje se poměrně často ve 

veřejně deklarovaných postojích vůči víře a potenci církví.“142 

Michal Opatrný však dodává, že fakt, že lidé o sobě deklarují, že nevěří jako 

křesťané, neznamená, že nevěří vůbec ničemu. Tito lidé nejsou přesvědčenými 

ateisty. Naopak, odkazuje opět na Aleše Opatrného, který poukazuje na 

zajímavý fakt, že i tito lidé vyjadřují nereflektovanou víru, například 

v souvislosti s budoucností zesnulých – kteří se na nás koukají 

z (muzikantského, sportovního, atd.) nebe.143 

b) Agnosticismus a ostýchavá zbožnost 

Opatrný vykládá agnosticismus jako náboženskou lhostejnost.144 

Agnosticismus ve své podstatě znamená takový postoj, který tvrdí, že existence 

či neexistence jakéhokoliv boha nemůže být prokázána, nikdo o této 

ne/existenci nemůže vědět.145 Agnostici nevyžadují důkaz pro potvrzení či 

                                                 
142 Opatrný Aleš, Cesty pastorace v pluralitní společnosti, s. 57 
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vyvrácení existence boha, zastávají názor, že není možné, a ani správné 

a objektivní, s jistotou tvrdit něco, co není možné prokázat ani vyvrátit.146 

Agnostici tedy mohou skrze tuto svou pozici působit dojmem, že jsou k Bohu, 

náboženství a všemu, co není možné potvrdit či vyvrátit, lhostejní. Tato 

lhostejnost není ale pro Opatrného stoprocentní. Je možné totiž pozorovat, že 

se v extrémních situacích zbožnost u řady těchto lidí náhle objeví, vystoupí na 

povrch. Jakmile však nebezpečí či trauma pomine, tyto projevy zbožnosti se 

ztrácejí. V tomto případě se pak hovoří o „neviditelné“ nebo „plaché“ 

zbožnosti.147 

c) Náboženské hledání 

Kvůli již zmíněným dějinným událostem minulého století se v České republice 

setkáváme spíše s odmítáním církví, institucionální religiozity, než 

 s odmítáním víry obecně. Když se pak v tomto kontextu objeví záblesk víry 

v podobě například zájmu o „něco, co nás přesahuje“ (například o různá 

světová náboženství, esoteriku, léčitelství), je možné tvrdit, že většina těchto 

lidí je ve vztahu k náboženství právě hledající.148 

d) Areligiozita 

Spiritualita či náboženskost člověka je antropologickou konstantou, je nutné 

upozornit na to, že někteří lidé mohou být skutečně nevěřící, avšak ne ateisté. 

Tito lidé nemají s vírou žádnou zkušenost, nevědí například, co to víra nebo 

náboženství vůbec je.149 

Když už byly představeny různé podoby nevíry, je třeba ještě vystihnout 

naopak podoby víry. Následující řádky se pokusí stručně naznačit, jakým 
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148 Opatrný, Lehner, s. 74 
149 Opatrný, Lehner, s. 74 
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způsobem může člověk chápat víru. Stejně jako v předchozích odstavcích 

nebyl popisován ateismus, jako krajnost na jedné straně, nebude ani zde snaha 

o přesnou definici víry nebo snad výčet podmínek a povinností, které musí být 

splněny, aby byl člověk „věřícím křesťanem“. Zde půjde spíše jen o nástin 

některých možných jevů.  

a2) Víra bez křesťanství 

Víra bez křesťanství by odpovídala některým, již výše zmíněným, modelům 

nevíry. „Jsou to osobní tvary víry a to od víry, že „něco nad námi musí být“ 

přes různé kombinace prvků z různých náboženství, pověr a esoterických 

praktik až po téměř křesťanskou víru, která ale nebere a nechce brát v potaz 

církev jako směrodatný a nezbytný prostor přijetí, růstu a zrání víry.“150 

b2) Křesťanství bez víry 

„K řesťanství bez víry je buď vcelku nereflektovaná ale občas deklarovaná 

příslušnost člověka ke křesťanství, která je chápána jako určitá kulturně-

morální identifikace člověka s křesťanstvím (slavit Vánoce, prohlížet si 

sakrální památky, preferovat čestnost a poctivost před zlodějstvím 

a vypočítavostí apod.) nebo uznávání Ježíše Krista a jeho poselství jako 

definice správného postoje, ovšem bez víry v Trojjediného Boha, vzkříšení 

a věčný život atd.“151 Je přinejmenším zajímavé si připustit, že fakt, že někdo 

řekne, že je křesťan, může znamenat mnohé a že tedy „křesťan“ nebo „věřící“ 

není žádná kategorie, která je zcela jasně vymezená. 

c2) Autorita církve 

Setkat se lze i s názorem, že někteří lidé jsou křesťany z toho důvodu, že církev 

je pro ně potřebnou autoritou. Víru jednou přijali, možná v rámci rodiny zdědili 
                                                 
150 Opatrný, Aleš. Malý kurz pastorace (06): Církevní rozměr víry a víra jako osobní 
přesvědčení.  
151 Opatrný, Aleš. Malý kurz pastorace (06): Církevní rozměr víry a víra jako osobní 
přesvědčení. 
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a dál ji nezkoumali, podrželi ji ve svých životech a žijí ji s určitou setrvačností. 

Tato víra má ale potenciál růstu. 152 

Tolik k naznačení problematiky podob víry. Tvrdí-li se, že diakonie by měla 

být věcí věřících křesťanů, nemělo by být zapomenuto na to, že není snadné 

definovat nebo určit, kdo tímto člověkem skutečně je. 

  

                                                 
152 Opatrný, Aleš. Malý kurz pastorace (06): Církevní rozměr víry a víra jako osobní 
přesvědčení. 



65 
 

6. Lidé bez církevní příslušnosti jako zaměstnanci 
církevních organizací 

V předchozích kapitolách bylo shrnuto, jakým způsobem na diakonickou 

službu nahlížejí její představitelky, tedy diakonické organizace dvou nejvíce 

zastoupených církví v České republice. Kromě toho, jaké cíle sledují a jaké 

hodnoty jsou jim blízké, bylo poukázáno na podmínky, za kterých být člověk 

v takové organizaci zaměstnán. Nejdůležitějším zjištěním byla pravděpodobně 

absence nutnosti být členem církve. Naopak, vítáni jsou všichni lidé, ať už 

nečleni církví či naopak členové jakýchkoliv církví a náboženství. Základním 

požadavkem v obou případech je ale respekt ke křesťanským hodnotám 

organizace a jejímu směřování. 

Kapitola mapující různé trendy, formy a modely spirituality a víry zase 

připravila živnou půdu pro rozumění tomu, kdo všechno může být chápán jako 

necírkevní, ale vlastně i církevní člověk. Že není možné lidi přesně 

rozškatulkovat do určitých skupin, ani z takové příslušnosti vyvozovat 

neochvějné závěry. 

Příští kapitola se zaměřuje na to, jak na základě těchto podmínek vypadá 

religiozita u zaměstnanců církevních organizací. Po seznámení s některými 

procentními údaji následují výpovědi zaměstnanců ohledně jejich názoru na 

potřebu církevního zázemí pro práci v diakonických organizacích.  

6.1 Příklad ze současné situace 

Jako příklad současného stavu religiozity u zaměstnanců církevní organizace je 

využit výzkum Michala Opatrného, uskutečněný v Diecézní charitě Plzeň (dále 

DCHP). V rámci toho výzkumu byli pracovníci dotazováni jednak na svou 

religiozitu, dále pak bylo zjišťováno, jakou důležitost přikládají pracovníci 



66 
 

DCHP své víře vzhledem ke své práci, resp. své práci vzhledem ke své víře. 

Výsledky výzkumu ukázaly následující: 

• „42% pracovníků DCHP se považuje za křesťany a členy některé 

z u nás registrovaných církví.  

• 20% se považuje za křesťany, ale k žádné z církví se nehlásí.  

• 22% jsou lidé různorodě religiózní (křesťanský obraz Boha (Ježíš 

Kristus) je jim blízký, věří v Boha, kterého chápou jako osobu, věří 

v kosmickou sílu nebo „něco nad námi“, hledají, v co by měli věřit, 

hlásí se k jinému náboženství).  

• 14% pracovníků pak sebe sama označilo za nevěřící či ateisty.  

• Zbylá 2% odpověděla „nevím“.“ 153 

Jedním ze zajímavých konkrétních zjištění je, že religiozita je nadprůměrná 

spíše u pracovníků odborných (sociální pracovníci, zdravotní sestry). Na 

druhou stranu, oproti vedoucím či administrativním pozicím je zde méně 

věřících, kteří se hlásí k některé z církví. Celkově tedy vyplývá, že odborní 

pracovníci stojí ve většině případů někde mezi ateisty a křesťany 

identifikovanými s některou z církví.154 

Je třeba znovu upozornit, že se jedná jen o jeden konkrétní příklad, který 

nemůže spolehlivě reprezentovat současnou situaci ani v katolické tradici a už 

vůbec ne v protestantské. Tento příklad slouží jen k nastínění situace, která se 

může v praxi objevit.  

6.2 Odůvodnění – výpovědi z výzkumů 

Představené názory zaměstnanců diakonických organizací pocházejí z článku 

Jána Mišoviče „ Čím se vyznačuje identita nábožensky zaměřených pracovníků 

                                                 
153 OPATRNÝ, Michal. K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, s. 86 
154 Opatrný, Lehner, s. 77 
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charity?“, zveřejněný v časopise Caritas et Veritas. Článek navazuje na projekt 

Grantové Agentury ČR č. 403/09/113 zaměřený na výzkum náboženských 

interpretací jakožto faktorů ovlivňujících poskytování sociálních služeb.155 

6.2.1 Výpovědi členů církve 

Důvody, které uvádějí zaměstnanci (s náboženskou příslušností) v souvislosti 

s členstvím v církvi nebo aktivitou ve víře, pochází z výpovědí 

polostandardizovaných rozhovorů156, které odráží jejich postoje k církvi, 

k Bohu a člověku, a názory o hlavních cílech sociální práce, o pojetí víry 

a jejím vztahu k sociální práci.157 V jejich výpovědích se odrážejí různá témata.  

Například se zde objevuje autorita náboženské tradice jako zdroje hodnot. 

„Tak si myslím, že v historii sociální práci hodně ovlivnilo křesťanství 

a judaismus.“ a „Když se pomáhá, tak se nemá pořád mluvit o Kristu, má se 

prostě jít v jeho šlépějích a snažit se následovat jeho skutky, ale ne o něm stále 

mluvit.“158 Pro některé pracovníky je náboženská tradice zdrojem hodnot celé 

sociální práce (v křesťanských organizacích diakonické), osoba Ježíše Krista 

pak příkladem hodným následování.  

Hodnotou blízkou křesťanství je potom pokora, která se některým 

pracovníkům také jeví jako důležitá. „To je služba a vyžaduje pořádnou porci 

pokory a čas vod času fakt musí člověk sklonit hlavu a pořádně přemýšlet vo 

tom, co dělá. A kdo to nedělá, tak je podle mne pyšnej..“159 Křesťanské 

hodnoty zároveň pomáhají v praktické práci s klienty, a to v oblasti přijetí 

                                                 
155 Hlavním řešitelem projektu byl Alois Křišťan se spoluřešiteli Markétou Elichovou, Jánem 
Mišovičem, Michalem Opatrným a Davidem Urbanem. 
156 Všechny výpovědi z výzkumů jsou přepsány v originální stylistické i gramatické podobě. 
157 Mišovič, s. 65 
158 Mišovič, s. 66 
159 Mišovič, s. 66 
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člověka. „Ta první (věc) to je právě přijetí toho druhého. Skoro bezvýhradný 

skutečně bezvýhradný přijetí, akceptace.“160 

Jedním z témat je samozřejmě také motivace pracovníků. V jedné z výpovědí 

se objevuje, že kdyby dotyčný nebyl křesťan, už by s tou prací „praštil“. 

Mišovič si toto vykládá jako projev křesťanské morálky, tedy pomáhání 

potřebným, které často není lehké a je to naopak vyčerpávající.161 Další 

stránkou křesťanství jako motivace k diakonii je pak výpověď „Ve svý podstatě 

to přijímám jako takový určitý poslání. V duch Božím, tak jak vidím jeho dílo, 

tak se mu snažím být podobná. On se taky sklonil ke mně. Tak že já ve svý 

vděčnosti se chci taky sklonit.“162, kdy pracovníkův zájem o potřebné je 

odpověď na Boží zájem o jeho samého.  

Také podpora je tématem, o kterém křesťansky orientovaní pracovníci hovoří. 

„Já myslím, že kdyby mi Pán Bůh nepomáhal, že jsem nemohla tyhle 

problémoví lidi zvládat, ... když jsem šla k těmhle problémovejm lidem, tak 

opravdu jsem se před barákem nebo po ulici modlila, aby mi dal Pán Bůh 

sílu.“163 

Z výpovědí zveřejněných ve výzkumu jsem se snažila vybrat tři jejich oblasti, 

které se zdály být pro potřeby této práce podstatné. To, v čem křesťansky 

motivovaní pracovníci pomáhajících organizací spatřují ve víře přínos. Jednak 

je to oblast hodnot – kdy křesťanství je zdrojem ať už jako autorita celkově, 

nebo jako zdroj konkrétních hodnot – jako například pokora, nebo 

bezvýhradný respekt. Další oblastí je víra jako motivace, a to jak k rozhodnutí 

se pro povolání pomáhajícího, tak pro setrvání v tomto povolání. Třetí oblastí, 

                                                 
160 Mišovič, s. 71 
161 Mišovič, s. 66 
162 Mišovič, s. 71 
163 Mišovič, s. 68 
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která byla vyhodnocena jako podstatná, je pak víra či Bůh jako pracovníkova 

pomoc a opora.  

6.2.2 Výpovědi nečlenů církve 

Bude-li na názory necírkevních pracovníků nahlíženo ze stejného úhlu jako 

v předchozí části práce, budou nejen z výzkumu Michala Opatrného vybrány ty 

výpovědi a informace, které pomohou odpovědět na otázky týkající se hodnot, 

motivace a podpory pracovníků.  

K tématu hodnot se ve výzkumu objevuje následující výpověď: „Naopak, 

zařízení jako jsme my, noclehárny, ap. kde … kde našimi klienty jsou lidi, který 

… který k víře – katolický víře – maj tak daleko, jako my k měsíci, jo, tak tady 

je důležitej spíš ten sociální náhled, než to katolický přesvědčení…“164  

Pracovník zde víru neshledává za podstatnou, protože je přesvědčen, že jeho 

klienti mají k víře daleko. Jeho vyprávění pak pokračuje a rovnou se spojuje 

s tématem podpory či pomoci, kterou při výkonu své práce pociťuje. „(…) 

Takže pro mě to jako katolický přesvědčení (…) tak by mě v tomhletom ohledu 

příliš mnoho moc nepomáhalo, mě spíš pomůže to, že budu ty lidi poznávat a že 

se budu snažit jim přiblížit co nejvíc, abych porozuměl jejich potřebám, jejich 

náladám, jejich – tak – jejich stresům, a abychom dokázali předcházet těm 

negativním záležitostem, který ty lidi můžou potkat, tak ideálním stavem – a to 

mi jistě dáte za pravdu – že, by bylo, kdybychom dopředu věděli, co pak na ně 

přijde, abychom dokázali tomu předejít. No a to … k tomuhle vám žádná víra 

nevybudí, k tomu … jedině poznání, a poznání … a protože to jsou jedinci, tak 

poznání každého z nich“ 165 

                                                 
164 OPATRNÝ, Michal. K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, s. 88 
165 OPATRNÝ, Michal. K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, s. 88 
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Víra a porozumění klientovi jsou podle této výpovědi odlišné věci. „… k tomu 

žádná víra nevybudí… jedině poznání.“. Víra podle pracovníka nemá vliv na 

to, jestli porozumí klientovi, jeho potřebám a náladám, ani na to, jestli se mu 

dokáže přiblížit. To, co pracovníkovi pomáhá, je jakýsi „sociální náhled“. Jiná 

výpověď, která zase částečně odpovídá na otázku po motivaci, se také nesla ve 

znamení toho, že víra a práce v charitě spolu nesouvisí. Respondentka uvedla, 

že práce v Charitě s vírou nemá nic společného, protože v životě vždycky 

chtěla dělat to, co má smysl.166 

6.2.3 Motivy, hodnoty a podpora 

Co je tedy motivací „necírkevních“ pracovníků pro charitní práci? Co je to 

„sociální“, co pomáhá prvnímu respondentovi pochopit přijmout klienta? 

Mluví-li se o motivaci, je třeba rozlišovat mezi trvalými vnitřními motivy 

a krátkodobými vnějšími motivy - stimuly. „Motiv nemůže mít nikdy vnější 

povahu, vždy se jedná o  vnitřní stav vedoucí k  uspokojení potřeb jedince.“167 

Jiná definice rozděluje motivaci na vnitřní a vnější. Obojí nazývá motivací, 

rozlišuje ale vnitřní motivy, kdy aktivita je cílem sobě samé a přináší 

uspokojení a vnější motivy – stimuly, které existují mimo tuto vykonávanou 

činnost.168 Vnitřní a vnější motivace (vnější motivací může být chápána 

například potřeba zajistit rodinu) je tedy jedním z typů rozdělování motivů, 

spojených s pomáhajícími profesemi.  

Druhý způsob rozdělování rozlišuje motivaci altruistickou (nezištná pomoc) 

a egoistickou (zištná pomoc).169 Pravost altruistické motivace však bývá 

zpochybňována. Jedna z častých otázek v souvislosti s tématem altruistického 

chování zní: „Je možné, aby altruista za svou dobročinnost skutečně nic 

                                                 
166 OPATRNÝ, Michal. K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, s. 88 
167 Tichá, s. 20 
168 Frič, Pospíšilová, s. 110 
169 Tichá, s. 20 
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nedostával?“ I dobrý pocit ze smysluplné práce ve prospěch druhých je vlastně 

zisk. Z tohoto základu vychází koncepce „hřejivého pocitu“, podle níž jsou lidé 

k dobročinnosti motivováni vnitřním pocitem uspokojení nad tím, že jsou 

altruisté.170 Třetí kategorií motivace je pak vliv sociálního prostředí, výchovy 

a rodiny.171  

Motivace je vnitřní stav, který vede k uspokojení potřeb. Rozděluje se různými 

způsoby. Přichází zevnitř (vnitřní popudy) nebo z venku (vnější okolnosti). 

Z toho, jak byly ostatní způsoby dělení motivace vyloženy, mohou být tyto 

způsoby chápany jako podmnožiny této vnitřní a vnější motivace. Egoismus 

a altruismus jako vnitřní motivy, uspokojující vnitřní potřeby (pomoci sobě 

nebo druhým) a výchovu či sociální prostředí jako zdroj motivace pro případ, 

kdy je třeba uspokojit vnější potřebu či vyhovět tlaku nebo společnost, rodiny 

a tak podobně.  

V předchozí kapitole byla představena víra, jako motiv pomáhajících 

pracovníků. Zdá se, že naprosto oprávněně. Víra může jako motiv odpovídat na 

vnitřní potřeby, například touhu jít v Kristových stopách, zároveň také na 

potřeby vnější, například splnit očekávání církevního společenství.  

Co se týká hodnot, kterými se „necírkevní“ pracovníci mohou řídit, je možné 

hledat inspiraci u hodnot sociální práce. V článku Twins but not Clones autora 

Alexandru Neagoe je možné najít přehlednou tabulku, která porovnává 

hodnoty sociální práce s hodnotami diakonie. 172  

 

                                                 
170 Frič, Pospíšilová, s. 106 
171 Tichá, s. 20 
172 Alexandru Neagoe, In Faces of diaconia, s. 41-42. 
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„Hodnoty sociální práce Etické standardy křesťanství 

Služba v zájmu klienta Ježíšovo učení o službě (Mt 20, 26-28) 

Sociální spravedlnost, rovné 

příležitosti, boj s diskriminací a 

sociálním vyloučením 

Biblický důraz na sociální spravedlnost 

(Mich 6, 8), Ježíšův zájem o sociálně 

vyloučené skupiny (Mk 2,15-17) 

Respekt důstojnosti a jedinečnosti 

lidské bytosti 

Stvoření člověka k obrazu Božímu (Gn 1, 

26), Boží sebeobětování se pro lidi (Jan 3, 

16. 

Právo na sebeurčení Lidská svoboda volby i proti Boží vůli 

(např. Gn 3,11, Jan 1, 11 atd.) 

Hodnota mezilidských vztahů Ježíšovo shrnutí Zákona jako lásky 

k Bohu a lásky k lidským bytostem (Mk 

12:28-31) 

Bezúhonnost, upřímnost a 

zodpovědnost 

Příkaz svatosti (1. Petrův 1,15-17) 

Kompetence: Jednání v rámci 

profesních znalostí (a jejich 

zvyšování) 

Služba Bohu a lidem limitovaná 

obdrženými „talenty“ a výzvou k množení 

těchto talentů (Mt 25, 14.30, 1Kor 12.“ 

Jak je vidět, hodnoty se od sebe příliš neliší. I když mají jiný zdroj, sledují ty 

stejné cíle. Sžívání se s křesťanskými hodnotami organizace proto nemusí být 

pro necírkevní pracovníky tak veliký problém, jak by se na první pohled mohlo 

zdát.  
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Otázkou přijímání a hlavně identifikací se pracovníků s hodnotami 

křesťanských pomáhajících organizací se zabývá i současná praktická teologie. 

V tomto případě se hovoří o pastorační práci s pracovníky těchto organizací. 

Tato pastorační práce částečně souvisí s praxí z neziskových organizací, které 

pro svůj rozvoj a udržení principů využívají supervize, které jsou zároveň 

zákonnou povinností. Pastorační práce s pracovníky diakonických organizací je 

pak obdobou takové supervize.173 

Věřící zaměstnanci hovoří o tom, že si pastorační práci u necírkevních 

zaměstnanců neumějí představit - je třeba ale upozornit na to, že v tomto 

případě se nejedná o pastoraci takovou, jakou si člověk běžně představuje, tedy 

o bohoslužby, katechezi a podobně. Dle koncepce pastorační práce v Diecézní 

charitě České Budějovice, je možné se vyhnout závažným problémům (jako je 

snaha o „předělání“ víry necírkevních pracovníků, nebo naopak úplná 

rezignace na ni) připomenutím základního cíle pastorace. Tím je evangelizace, 

která, obzvláště v katolické tradici, neznamená jen šíření víry, ale také podporu 

dobra v člověku a ve světě i snahu o nápravu strukturálně špatných (hříšných) 

procesů společnosti. Základní metodou evangelizace je pak podle Gaudium et 

Spes „Přivádět hodnoty, ke kterým se lidé hlásí, k jejich božskému základu.“174 

Úkoly pastorační práce v křesťanských pomáhajících organizacích jsou: 

a) Podpora hodnot 

V případě těch, kteří se věnují sociální práci, je první hodnotou zpravidla druhý 

člověk a jeho život, obzvláště pak ten, poznamenaný utrpením. Tuto hodnotu je 

třeba podporovat a to ať v jejím Božském původu – blíženecké lásce, tak 

i v tom „sekulárním“ pohledu, v podpoře věrnosti lidskému životu, skrze 

kterou je možné najít Boha. 

                                                 
173 Opatrný, Lehner, s. 62 
174 Opatrný, Lehner, s. 66-67 
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b) Víra vedoucí k lidskosti 

Tento úkol se velmi týká těch pracovníků, kteří se považují za křesťany a kteří 

by se mohli považovat za „arbitry“ pravdy, kteří budou posuzovat víru 

a morálku druhých, ať už klientů, nebo pracovníků. Pastorační práce právě 

s těmito pracovníky by pak měla napomáhat k tomu, aby tito pracovníci 

nacházeli díky své víře vždy plně lidská řešení. 

c) Vzdělávání a další pastorační aktivity  

K pastoraci pak samozřejmě patří vzdělávání pracovníků ve věci základů 

Charity a jejích principů. To neslouží zdaleka jen nevěřícím pracovníkům, aby 

získali jakési základy, které jsou ostatním zřejmé. Slouží i věřícím 

pracovníkům, kteří si mnohé z toho také možná potřebují vyjasnit a upevnit.175 

Pastorační práce s pracovníky diakonických organizací tedy odpovídá nejen na 

otázky související s identifikací s hodnotami, ale svou podstatou se také stává 

(nejen necírkevním pracovníkům) v jejich práci jednou z možných opor. 

  

                                                 
175 Opatrný, Lehner, s. 68-69 
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7. Diakonie budoucnosti 

Kam bude diakonie dále směřovat? Počet necírkevních pracovníků 

v Diakoniích a Charitách stále stoupá a získává převahu nad církevními 

pracovníky. Například ještě v první polovině 20. století byli zaměstnanci charit 

v naprosté většině katolíci. Celé projekty katolické Charity řídí dnes lidé, kteří 

nemají náboženskou víru tak, jak ji chápe církev. Tito lidé přinášejí organizaci 

svou vlastní motivaci pro sociální práci.176 

 Jak zaznělo v počátku této práce, je třeba se v této době stále více ptát po 

situaci diakonie, či spíše situaci v diakonických zařízeních. Hledat možnosti, 

které zaměstnávání necírkevních lidí přinese diakonii, ale také naopak, 

možnosti, které se otevírají těmto pracovníkům. Stejně tak je však třeba 

věnovat pozornost i hrozbám, kterým diakonie musí v souvislosti se stále se 

zvyšujícím počtem necírkevních pracovníků čelit.  

Jedním z autorů, kteří se otázkami diakonie budoucnosti zabývají, je například 

profesor Pavel Filipi. Jeho článek „Nová paradigmata pro diakonii?“177 

reflektuje názory několika autorů (i jeho vlastní) na téma situace diakonie 

v současné společnosti a jejích vyhlídek do budoucna. Jedním z hlavních témat 

je například situace diakonické služby v rámci struktur sociálního státu a její, 

v dnešní době nutná, standardizace. 

Dále představené názory se budou zabývat přímo otázkami spojenými 

s působením necírkevních lidí v diakonických organizacích. Tím 

pravděpodobně nejdůležitějším zjištěním předchozích částí práce je nejspíše to, 

že ani v jedné z vybraných tradic nestojí zaměstnávání necírkevních 

                                                 
176 Kolařík, s. 79 
177 Filipi, Pavel. Nová paradigmata pro diakonii? In: Teologická reflexe 1/2013, ISSN: 1211-
1872, s. 24-33. 



76 
 

pracovníků v diakonických organizacích žádná nepřekonatelná překážka. 

Církve si samy uvědomují potřebu dialogu s jinými tradicemi a organizacemi, 

ale také s lidmi nevěřícími. Z toho, co bylo řečeno, dále také vyplývá, že není 

tak snadné o někom vůbec říci, že je nevěřící a vlastně ani věřící. V této 

nevyhraněnosti pojmů a otevřenosti církví, je možné vidět živnou půdu pro 

argumenty, které budou se zaměstnáváním necírkevních lidí souhlasit, nebo ho 

budou odmítat. Některé z těchto argumentů jsou přestaveny v následující 

kapitole. 

7.1 Současní autoři o diakonii a necírkevních pracovnících 

O problematice „ateistických či jinak nevěřících pracovníků“ z pohledu 

encykliky Deus Charitas est říká Heinrich Pompey, že tito pracovníci jsou 

sotva schopni jednat charitativně a to z důvodu, že pro charitativní činnost je 

důležitá „formace srdce“. „Nekřesťané, kteří nejsou zakořeněni ve víře církve, 

se mohou charitativního poslání církve jen zúčastnit, když se skrze vzdělávání 

a doprovázení ponoří nejen racionálně, nýbrž existenciálně do elementárních, 

podstatných základů poslání církve.“178 Řešením toho problému je podle 

Pompeye buď formace srdce, skrze spirituální a náboženskou kvalifikaci, 

pokud je o ni zájem, anebo se vzdát osob, které nemají zájem o spirituální 

charakter práce.“179  

Pompey citoval slova papeže Benedikta XVI. Je třeba ale doplnit, že 

Pompeyovo řešení není zcela v souladu s tím, co o formaci srdce řekl sám 

papež. Formace srdce totiž znamená následující. „Je třeba přivádět tyto 

pracovníky k onomu setkání s Bohem a Kristem, které by v nich probouzelo 

lásku a otevíralo jejich duši druhému, takže láska k bližnímu pro ně už nebude 

                                                 
178 Pompey H. In: Pohled encykliky Deus Caritas est na pracovníky charity, s. 129 
179 Pompey H. In: Pohled encykliky Deus Caritas est na pracovníky charity, s. 129 
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přikázání uložené, tak říkajíc zvenku, nýbrž důsledek vyplývající z jejich víry, 

která se stává činnou v lásce.“180 

Zajímavou teorií o vztahu křesťanské víry a „nevěřících“ lidí, je teorie 

anonymního křesťanství Karla Rahnera, kterou je možné použít i pro případ 

„anonymní křesťanské sociální práce“. „…všude, kde profánní sociální čin 

společnosti slouží věčné důstojnosti osoby, její svobodě a osvobození od 

sebeodcizení, kde umožňuje člověku být sebou samým a vlastní odpovědností 

naplňovat svůj pozemský i věčný úděl, kde jej zbavuje, jak je to jen možné, 

všeho před-personálního, aby nalezl to nejobtížnější: sebe ve své svobodě (…) 

a tak, byť anonymně, mohou patřit k projevu církve. Kde tomu tak není, tam 

není ani sociální práce, ani instituce.“181 

Teorii anonymní diakonie dále rozvíjí a upřesňuje také autorská dvojice 

Pompey – Roß. Autoři navrhují považovat za anonymní diakonii ty situace, 

kdy se lidé angažují pro druhé a s druhými způsobem, který odpovídá 

křesťanskému chápání pomoci, aniž by aktéři pomoci o této shodě museli 

vědět.182Do třetice o anonymní diakonii názor Ctirada V. Pospíšila: „Jestliže 

někdo jako nekřesťan projevuje lásku k bližnímu, jedná v souladu s Kristovou 

praxí. I když našeho Mistra nezná a přímo ho nevyznává, věříme, že v jeho 

srdci tajemně působí Duch Otce a Syna, Duch svatý.“183 

Jiným směrem se v argumentaci vydává římskokatolický teolog Norbert Mette. 

Ten se přiklání k názoru, že příslušnost k církvi by neměla být rozhodující 

v otázce práce v charitativní organizaci. Přichází s argumentem jednoty 

a nerozdělitelnosti lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Nejen láska k Bohu je 

předpokladem lásky k bližnímu, radikální láska k bližnímu v sobě lásku 
                                                 
180 Opatrný Michal, Sociální práce a teologie, s. 32 
181 Opatrný, Lehner, s. 26 
182 Opatrný, Lehner, s. 26 
183 Pospíšil, s. 70 
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k Bohu implikuje. A nenásledujeme Ježíše pouze tím, že poznáváme Boha, 

nýbrž tím, že konáme lásku.184 Jinak řečeno, humanita a lidskost a naše práce 

pro druhé v sobě nese základní hodnotu křesťanství. A tato naše láska 

k bližnímu může vést až k samotnému poznání Boha. 

Více prakticky se otázkou zachování křesťanského rozměru diakonické práce 

v souvislosti se zaměstnáváním necírkevních lidí zabývá Paul M. Zulehner, 

když hovoří o potřebě struktur církevních organizací v kontextu současné 

situace, kdy mají charitativní organizace více zařízení, než lidí, které by bylo 

pro tuto práci třeba. Struktury jsou něco jako kolektivní svědomí organizace, 

jednání, které se osvědčilo a které lidi v nich učí a formuje. Budou-li tyto 

struktury charitativních zařízení dostatečně křesťanské, může s činností jen 

trochu duchovně zdatných lidí vzniknout křesťanská kultura organizace, která 

bude formovat a vést pracovníky organizace.185 

Michal Opatrný se zabývá otázkou zdrojů či motivů diakonie, konkrétně 

rozdílem mezi blíženeckou láskou, která má svůj původ v Bohu, a „sekulárně“ 

chápanou humanitou. „Lidskost nebo humanita a láska k bližnímu ale nejsou 

dvě zcela odlišná pojetí pomáhajícího vztahu, jakoby blíženecká láska byla 

křesťanskou alternativou k humanitě! Mnohem více se co do svého obsahu tyto 

pojmy překrývají., takže se blíženecká láska liší především tím, že výslovně 

vyjadřuje, že pomáhající vztah má svůj původ a základ a původ v Bohu a na 

Boha i odkazuje. To ale v optice křesťanství neznamená, že humanismus lidí, 

kteří nejsou křesťany, pochází z jiného zdroje, než je Bůh.“ 186 Opatrný zde 

odkazuje na 16. článek konstituce Gaudium et Spes: „Neboť člověk má zákon 

ve svém srdci vepsaný Bohem…“187. Jako kdyby se tato argumentace týkala již 

                                                 
184 Opatrný, Michal., in: Pohled encykliky Deus Caritas est na pracovníky charity, s. 133 
185 Zulehner, P. M., In: Pohled encykliky Deus Caritas est na pracovníky charity, s. 131 
186 Opatrný, Lehner, s. 45 
187 Gaudium et Spes, čl. 16 
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zmíněného anonymního křesťanství. To, že je láska jinak chápaná 

a pojmenovaná, nemusí nutně znamenat, že její zdroj stojí kdesi mimo 

křesťanství a Boha.  

Závěrem výčtu argumentů dlužno ještě vyzdvihnout myšlenku Deus Caritas 

Est, že „imperativ lásky vepsal Stvořitel do samotné lidské přirozenosti“188. 

A ať už je podle předchozího výčtu víra, vědomé či nevědomé působení Boha, 

struktury organizací nebo nerozdělitelnost lásky to, co v nás lásku probouzí, 

onen hnací motor, existuje naděje, že tato vepsaná láska k bližnímu není jen 

výsadou členů církve, ale každého člověka. 

Na druhou stranu, zůstává zde několik námětů k diskuzi. A těmi jsou možná 

rizika, hrozby pro diakonii a její identitu, které může stále větší počet 

necírkevních pracovníků v diakonických organizacích přinášet. Může se ale 

také jednat jen o nepříznivé dopady méně závažných problémů, například 

v oblasti neshod mezi jednotlivými aktéry diakonické práce. Když už bylo 

v práci řečeno, že mnohé z křesťanských hodnot jsou identické, nebo velice 

podobné s hodnotami sociální práce, jsou také hodnoty a oblasti, ve kterých se 

křesťanský a sekulární pohled neshodnou. V současné době jsou aktuální 

například témata „života a smrti“, příkladem může být euthanasie či umělé 

přerušení těhotenství. Zatímco pro křesťanský pohled bude typický přístup 

podporující život (a tedy lidský život bude zde tou nevyšší hodnotou), hodnoty 

sociální práce, jako zástupkyně sekulárního úhlu pohledu, jsou spíše zaměřené 

na svobodu rozhodnutí a vlastní vůle. A lze předpokládat, že toto téma bude 

stále probouzet diskuze.189 

Další velkou hrozbou, kterou nelze v současné diakonii přehlížet, je postoj 

necírkevních pracovníků k teologickým tématům, například viny a hříchu, což 

                                                 
188 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Benedikta XVI., č. 31 
189 Alexandru Neagoe, In: Faces of diaconia, s. 43 
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pro některé klienty může i nemusí být důležité. Pracovníci diakonie (především 

ti věřící) mohou být přesvědčeni, že některé klientovy problémy mohou mít 

tento spirituální původ. Pokud jsou tyto teologické příčiny brány na zřetel, 

může být pro klienty i pracovníky těžké dosáhnout nějaké pozitivní změny. 

Naopak, pro sekulární sociální prostředí jsou v některých případech vina, hřích 

i jiná témata nejen nepodstatná, ale dokonce pro klientovo „dobré bytí“ 

škodlivá.190  

Odmítání teologických témat necírkevními pracovníky není jedinou hrozbou. 

Je také možné, že i když sekulární pracovník bude brát některé teologické téma 

vážně, nebude v jeho silách jej s klientem řešit. Příkladem může být hovoření 

s umírajícím klientem o tématech například věčného života, spásy a podobně. 

I když pracovník bude toto téma brát na zřetel a přistupovat k němu vážně, 

mohou mu chybět vědomosti i vlastní zkušenosti k tomu, aby mohl s klientem 

toto téma plně řešit. 

A ještě z jiného pohledu. Samo setkávání církevních a necírkevních pracovníků 

v rámci jedné organizace může přinášet určitá úskalí. Jedno z nich vystihl ve 

svém článku Michal Opatrný, když si všiml, že někteří pracovníci měli obavy 

odpovídat na otázky ohledně své religiozity. Vyjadřovali obavy z „kádrování“ 

na „věřící“ a „nevěřící“. Tyto obavy zřejmě plynou z konkrétních situací 

v jednotlivých organizačních složkách. Jednu takovou vystihuje výpověď 

necírkevního pracovníka, který hovoří o dojmu, že nevěřící pracovníci jsou 

považováni za pracovníky jakési „druhé kategorie“.  „Ale – říkám – docela 

často se setkávám s tím, že, že … jako my, který jsme, ač ve většině tady, tak 

nám je jako naznačováno, že … že děláme něco špatně!“ 191  

                                                 
190 Alexandru Neagoe, In: Faces of diaconia, s. 43 
191 Opatrný, Michal. K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, s. 88 
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Zůstává otázkou, do jaké míry je vlastně vůbec možné a přípustné 

pracovníkovu víru zkoumat či testovat a případně podle ní „kádrovat“. 

Z platných českých zákonů vyplývá, že pracovník nemůže být na svém 

pracovišti diskriminován na základě své víry: „…diskriminací se rozumí takové 

jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než 

se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 

názoru.“192 

Nakonec ještě nutno nastínit výzvu asi největší. Jakým způsobem by měly 

diakonické organizace přistupovat ke svému fungování, a to nejen v otázkách 

personálního zajištění služeb, aby skutečně byla i nadále zachována jejich 

jedinečná identita? Není to pravděpodobně otázka týkající se jen problematiky 

zaměstnávání necírkevních osob. Pohlédne-li se na celý dlouhý historický 

vývoj charity, pak je možno říci, že organizovaná služba diakonie, je od dob 

svého počátku neustále vystavována „přibírání“ dalších a dalších osob 

„zvenčí“. Od dob ustanovení prvních jáhnů se ke službě přidávali biskupové 

a faráři, další služebníci – jáhnové, členové bratrstev a sesterstev, laici, 

filantropové, až po jednotlivce z řad zástupců obcí a státu (v dobách 

sekularizace péče o chudé). Možná by ve světle těchto myšlenek mohlo být 

stále častější pronikání necírkevních pracovníků do křesťanských pomáhajících 

organizací jen dalším přirozeným dějinným stupněm vývoje diakonie. Stále je 

ale třeba mít na paměti jedinečnou identitu diakonie a nepřipustit, aby rozdíly 

mezi ní a sekulárními pomáhajícími organizacemi byly stírány natolik, až 

dojde k jejich úplnému splynutí. 

                                                 
192 Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů, § 2, čl. 3 
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8. Závěr 

Cílem této práce bylo přestavit pohledy katolické a protestantské křesťanské 

tradice na problematiku zaměstnávání lidí, kteří nejsou členy církve, 

v církevních pomáhajících organizacích – v Diakoniích a Charitách. Co tedy 

bylo na základě všech zdrojů zjištěno?  

V úvodu práce se hovoří o tom, že je třeba se ptát po situaci diakonie 

v kontextu současné společnosti. Situace diakonie bezpochyby souvisí se 

situací náboženství a církví ve společnosti obecně. Bylo řečeno, že Česká 

republika je považována za sekulární či ateistickou zemi. Tato práce ale na toto 

odpověděla, že to není zcela pravda a že modely a pojetí víry jsou v České 

republice spíše různá. Nelze tedy tvrdit, že lidé, kteří nejsou členy církví, 

nejsou lidé spirituální či náboženští. Pokud platí, že individuální spiritualita si 

bere různé prvky z různých náboženství, pak je možné, že motivací takovéhoto 

pracovníka, jsou například stejné hodnoty a cíle, jako je tomu u věřícího 

křesťana. Zároveň je možné, že člověk, kterého jsem pro účely této práce 

nazvala necírkevním, o svých motivech nijak zvlášť nepřemýšlí a ani to možná 

nepotřebuje. Altruismus, filantropie a jiné, i to mohou být hnací síly 

necírkevních pracovníků pro práci v církevních organizacích. Křesťanské 

hodnoty organizací pak mohou být naopak pracovníkům bez církevní 

příslušnosti obohacením, nebo možná až odpovědí na určité hledání.  

Co se týká postoje církví a jejich (pro tuto práci) zastupujících diakonických 

organizací k necírkevním pracovníkům, bylo zjištěno, že dějiny charity jsou 

samozřejmě z různých důvodů velmi úzce spjaty s křesťanstvím. Z práce 

vyplynulo, že již od počátku diakonie se do její služby přidávali lidé „zvenčí“. 

„Laicizace“ diakonie byla z různých důvodů přítomna ve všech jejích 

historických etapách, současná tendence zaměstnávat necírkevní lidi se tak jeví 
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jako přirozené pokračování tohoto procesu. Kapitola, která pojednávala 

o těchto historických procesech, ukázala, že církve samotné se proti pronikání 

těchto lidí „zvenčí“ nestavěly a ani v současné době se proti ní nestaví. Naopak 

jsou si vědomy potřeby spolupráce s jinými církvemi i s necírkevními 

organizacemi a lidmi, deklarují možnost práce všech lidí v nich, bez ohledu na 

jejich náboženské vyznání.  

Proto možná může být tato spolupráce výzvou. V závěrečné kapitole byly 

představeny různé možnosti, které autoři v této spolupráci vidí. Někteří 

poměrně stručně poznamenali, že křesťanská láska k bližnímu a sekulární 

humanismus jsou jedno a to samé, jen nazvané jinak. Jiní viděli v práci 

necírkevních pracovníků v diakoniích a charitách působení Ducha Svatého 

v srdci člověka a projevům tohoto působení by se nemělo bránit. Konečně pak 

bylo řečeno, že nejen láska k Bohu vede k lásce k bližnímu, ale i naopak. Silná 

láska k bližnímu lásku k Bohu implikuje. Diakonie se tak ukazuje v jedné své 

úloze a to úloze evangelizační. Pokud je diakonie jednou z oblastí, ve kterých 

se církev realizuje a je-li posláním církve evangelizace (slovem i skutky), pak 

tímto způsobem – službou – může být tato funkce naplněna. A to nejen u těch, 

kteří ji přijímají, ale i u těch, kdo ji poskytují.  

Posledním argumentem, který se objevil, pak byla práce necírkevních 

pracovníků jako projev anonymní diakonie. Anonymní diakonie, stejně jako 

anonymní křesťanství, obloukem přivádí zpět k myšlence, že dvě věci, jinak 

nazývané, nemusí být vždy odlišné a že křesťanství, diakonie nebo prostě jen 

láska nereflektovaná a nepromýšlená je stále křesťanstvím, diakonií a láskou. 

Církve volají po mezináboženské spolupráci i spolupráci se sekulárním světem 

a není třeba zdůrazňovat, že je to v současné době z mnoha důvodu třeba. 

Zaměstnávání necírkevních pracovníků může být jedním z nástrojů, jak této 

spolupráce nejen dosáhnout, ale jak ji i nadále vést. Zaměstnat takového 
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člověka pak může být to, co udělá diakonii otevřenou. Ekumenickou, 

mezináboženskou a skutečně otevřenou světu. A možná nejen diakonii, možná 

i církve samotné.  

Na úplný závěr by mohlo být dobré připomenout dvě podobenství, jako první 

opět podobenství o milosrdném Samařanu. Kdo byl ten, kdo potřebnému 

prokázal milosrdenství? Z hlediska tehdejších židů to byl heretik 

a schismatik.193 Jenže byl to právě tenhle člověk, pro tehdejší dobu 

„necírkevní“, který na rozdíl od ostatních prokázal milosrdenství. A i přesto je 

jeho čin, i on sám, považován za příklad hodný následování. Možná že i na 

základě tohoto biblického příběhu existuje naděje, že působení necírkevních 

lidí v diakonii není jen „z nouze ctnost“, ale že to může přinést i něco skutečně 

dobrého.  

Tím druhým podobenstvím, o kterém lze v souvislosti s pokračujícím 

procesem sekularizace diakonie přemýšlet, je podobenství o kvasu v těstě. Je 

dobré, že církev už od počátku své existence věnovala pozornost chudým 

a potřebným a stala se tak matkou současné sociální práce. Dnes už možná není 

třeba rozlišovat, čí úkol tato pozornost je a kdo si za ni má připsat zásluhy. 

Systém péče o dnešní „chudé“ jako celek je směsí církevních i sekulárních 

aktérů, kteří sledují stejný cíl. A pokud jej budou sledovat i nadále, pak je tento 

celek, toto těsto tím, čeho chtěly nejen církve dosáhnout. Je dílem lásky, která 

je všude a u všech – bez rozdílu.   

                                                 
193 OPATRNÝ, Michal. K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, s. 90 
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