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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o pastoraci mládeže v Komunitě Chemin 

Neuf. Cílem práce je popsat pastoraci mládeže v komunitě a na základě šetření 

zhodnotit, jak jsou v komunitě naplňovány cíle pastorace mládeže a zjistit, kde 

jsou silné stránky a kde prostor pro růst v komunitní práci s mládeží.  

V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy - pastorace, mládež 

a Komunita Chemin Neuf. Hlavní metodou, která byla použita pro zpracování 

teoretické části práce, bylo studium příslušné literatury. Pro část praktickou byl 

proveden kvalitativní výzkum mezi aktivními účastníky mládežnických akcích 

v Komunitě Chemin Neuf. Dotazník se zaměřil na to, jak jsou v komunitě 

naplňovány teoretické cíle práce s mládeží a kde mladí vidí silné a slabé 

stránky komunitní pastorace mládeže.     
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Abstract 

This bachelor's thesis deals with a pastoration of the youth in the Chemin 

Neuf Community. The aim of the work is to describe how the pastoration of 

the youth looks like in the community and to evaluate how the theoretical goals 

of the youth pastoration are met there on the basis of the survey. Furthermore, 

the survey tries to find out the strengths and the weaknesses of the community 

youth pastoration according to the participants.  

The main terms are characterised in the theoretical part. Those are: the 

pastoration, the youth and the Chemin Neuf Community. The method used in 

the theoretical part was a study of the corresponding literature. For the practical 

part there was a questionnaire survey made among the active participants of the 

community events for the youth. The questionnaire was focused on how the 

theoretical goals of the youth pastoration are met and what are the strengths 

and the weaknesses in this field in the Chemin Neuf Community. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila z oboru praktické teologie. Cílem 

mé práce je popsat pastoraci mládeže v Komunitě Chemin Neuf
1
. Dále na 

základě šetření chci zhodnotit, jak jsou v CCN naplňovány cíle pastorace 

mládeže a navíc zjistit, kde jsou silné stránky a kde prostor pro růst v 

komunitní práci s mládeží. Oblast pastorace je mi blízká i v mém osobním 

životě a tomuto oboru, jsem věnovala již jednu ročníkovou práci. Impulsem 

k tomuto konkrétnímu tématu pro mě byla vlastní zkušenost působení v CCN i 

služba v organizačním týmu mládežnických akcí tohoto společenství. 

Pastorace konkrétní cílové skupiny – mládeže – je důležitým budujícím 

prvkem každého křesťanského společenství – farností, sborů, církví. Ze své 

vlastní zkušenosti vím, že se můžeme setkat s tradičními i modernějšími 

modely této práce. Jsem přesvědčená o tom, že CCN je příkladem společenství 

s originálním přístupem, který může být brán jako inspirativní pro jiná 

křesťanská společenství. Naopak jsem si vědoma i mezer, které tento model 

práce nese. Proto svou bakalářskou práci zaměřuji na reflexi pastorace mládeže 

tohoto společenství, které je v České republice zatím malé.  

Akademických prací na téma pastorace mládeže je sepsáno dostatek. Věnují 

se práci s mládeží v jednotlivých církvích a popisují situaci i v ŘKC a jí 

zřizovaných diecézních centrech mládeže. Podrobněji zmapované pole chybí 

v oblasti nově vzniklých charismatických společenství, hnutí a komunit 

(Komunita Emmanuel, Komunita Blahoslavenství, hnutí Fokoláre…). Jak 

pastorace mládeže probíhá zde? V čem se liší? Je něčím specifická? Tato práce 

je malým krokem do neznáma a snaží se hledat odpovědi na zmíněné otázky. 

Může začít zaplňovat existující mezeru, může být inspirací pro dosavadní 

pracovníky s křesťanskou mládeží a v neposlední řadě může být i 

konstruktivně kritickou reflexí pro samotné společenství CCN. 

                                                 
1
 Dále jen CCN. 
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Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. Jednotlivé kapitoly se 

věnují hlavním pojmům vyplývajícím z názvu práce. Charakterizuji pojetí 

pastorace, vymezuji pojem mládež a seznamuji čtenáře se společenstvím 

Komunity Chemin Neuf. V praktické části zpracovávám výsledky 

z kvalitativního výzkumu provedeného mezi účastníky mládežnických akcí ve 

společenství. Výzkum zjišťuje, zda se teoretické cíle pastorace mladých 

potkávají s realitou. Mimo to, na základě reflexe mladých, zjišťuji klady a 

zápory pastorace mládeže v CCN. 

Pro zpracování teoretické části jsem vycházela hlavně z české dostupné 

literatury týkající se pastorace (mládeže). Důležitými autory na tomto poli i pro 

tuto práci jsou například Aleš Opatrný, Michal Kaplánek, Michael Martinek 

nebo Jan Balík.  
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1 Pastorace 

V první kapitole bude čtenář obeznámen s pojmem pastorace, který je 

zařazen do širokého oboru teologie, konkrétně do oblasti její specializace – 

pastorální, dnes spíš praktické teologie. Objasním, co konkrétně slovem 

pastorace chápeme, a v podkapitolách seznámím čtenáře s pojmem pastorační 

péče, představím hlavní pilíře pastorace, pastoraci mládeže a její konkrétní 

teoretické cíle. 

 

1.1 Vymezení pojmu pastorace 

Aby tato práce mohla popsat pastoraci mládeže v CCN, musím nejprve 

vymezit, co pod pojem pastorace chápeme. V tradičních církevních kruzích 

mluvíme o pastoraci jako o činnosti, kterou nejčastěji kněz, případně jiný 

duchovní mimo své hospodářské a technické činnosti. Jindy lidé tímto pojmem 

označovali přímé vedení farnosti nebo sborového společenství.  

Od Druhého vatikánského koncilu se však v církvi mnoho věcí změnilo a 

mezi nimi například i nově pojatá participace laiků na chodu společenství. 

Dnes je tedy v církvi naprosto běžný přístup k laikům jako k těm, kteří se 

mohou podílet na pastorační činnosti a jejich podíl je vítaný.
2
 Pastorace tedy 

není pojem, který bychom mohli vztahovat pouze na vedoucí osobu církevního 

společenství. 

Poněkud širší pohled získáme, když nebudeme chtít pastoraci vymezit tím, 

kdo ji jako činnost vykonává, ale za jakým účelem je praktikována. Křišťan i 

Opatrný se v publikacích shodnou na tom, že je to soubor činností, kterými 

církev realizuje své poslání.
3
  

                                                 
2
 Této problematice se věnuje Dekret o apoštolátu laiků II. vatikánského koncilu. Později na 

tuto tématiku píše i Jan Pavel II. apoštolský list O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě. 
3
 Srov. KŘIŠŤAN, Alois: Praktická teologie, pastorace a sociální práce – mezioborové 

souvislosti, str. 20, in MARTINEK, Praktická teologie; OPATRNÝ, Pastorace zvláštních 

skupin, str. 15. 
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Toto poslání má dva rozměry. Za prvé se jedná o rozměr uvnitř církve. Tedy 

poslání, které realizuje církev sama v sobě. Tím se rozumí péče o své členy. Za 

druhé tu jde o rozměr navenek, vůči okolnímu světu. A tím zde není myšlen 

pouze úkol - často uváděný jako jediný – evangelizace a misie. Druhý rozměr 

má rozsáhlejší zacílení a je nesprávně redukován na „pouhé“ šíření Dobré 

zprávy. A jelikož se v této práci zaměřuji na pastoraci mládeže v CCN, tedy na 

pastoraci v církvi, která směřuje k jejím členům, budu se věnovat hlavně 

prvnímu rozměru – poslání církve realizované v jejím vlastním společenství. 

Jak už jsem zmínila, zlomovým bodem byl pro římskokatolickou církev 

Druhý vatikánský koncil, který může mnoho říct právě i v souvislosti s 

posláním církve vůči okolnímu světu. V následující podkapitole si 

představíme, co konkrétně lze využít. 

 

1.1.1 Gaudium et Spes 

Proto, abych definovala klíčový pojem pastorace, je na místě, abych zde 

uvedla známý první odstavec hlavního z dokumentů Druhého vatikánského 

koncilu Radost a naděje (Gaudium et Spes) z roku 1965: 

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a 

všech, kteří nějak trpí, je radostí a nadějí, smutkem i úzkostí Kristových 

učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu.“ 

4
 

Tuto citaci ve svých publikacích uvádí Opatrný i Křišťan a považují ji za 

důležitou při hledání významu pastorace.
5
 Alois Křišťan píše, že z citované 

věty je zřejmý tento fakt: „v centru pastoračních úvah je tedy člověk ve své 

jednotě, úplnosti a životní situaci.“
6
  

                                                 
4
 GS 1. 

5
 Ne náhodou je tento podstatný církevní dokument Pastorální konstitucí o církvi v dnešním 

světě. 
6
 KŘIŠŤAN, Praktická teologie, str. 19, in MARTINEK, Praktická teologie. 
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1.2 Pastorace a pastorační péče  

Postupně se dostávám k tomu, abych mohla konkrétní formulací definovat, 

pojem pastorace. V použité literatuře, ze které jsem vycházela, se bez výjimky 

pracovalo s pojmem pastorace a pastorační péče (lat. cura pastoralis) jako se 

synonymy.  

Velmi pěkně se pojmu pastorační péče věnuje stejnojmenná publikace Jara 

Křivohlavého, díky které můžeme jednoduše pochopit, proč tyto dva pojmy lze 

označit za totožné. Pastorace pochází z latinského slova „pastor“, což znamená 

pastýř. V běžném popisu práce pastýře bylo starat se o své stádo, zajistit mu 

vše potřebné a chránit ho před nebezpečím. Pastorace je tedy označením 

činnosti, kdy se o někoho staráme nebo o někoho pečujeme. Slovo „péče“ 

užíváme nejčastěji ve významu starání se o někoho, či něco.
7
 Sousloví 

pastorační péče a slovo pastorace tedy opravdu označuje jedno a totéž. 

 

1.2.1 Definice pastorace, pastorační péče 

Po pečlivém úvodu do tématiky a do kontextu daného pojmu konečně mohu 

přejít ke konkrétní definici. Každý autor použité literatury pro tuto práci, 

poskytuje jinou. Uvedu zde tedy definice od jednotlivých autorů, aby si čtenář 

sám mohl vytvořit představu, co definujeme pojmem pastorace a pastorační 

péče. 

Jaro Křivohlavý ve své knize zmiňuje hned několik pokusů o vymezení 

termínu pastorační péče. Téměř všechny definice dávají důraz na duchovní 

rozměr člověka nebo se zaměřují na pastoraci, jako na úkol církve vůči jejím 

členům, tedy ve smyslu prvního rozměru – poslání církve vůči sobě samé
8
. 

Publikace Křivohlavého je novějším zpracováním starší knihy od Josefa 

                                                 
7
 Srov. KŘIVOHLAVÝ, Pastorální péče, str. 8. 

8
 Viz. kapitola 1.1. 
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Smolíka. Uveďme si zde tedy Smolíkovu definici pastorace, kterou sám 

Křivohlavý předkládá:  

„ Pastorační péče je službou k víře a k životu z víry.“ 
9
 

Aleš Opatrný, český odborník na praktickou teologii, charakterizuje 

pastoraci v širším záběru, neomezuje ji jen na duchovní aspekt a nevychází 

pouze z života víry:  

„Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání 

s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme 

k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho hledání, obtížích, 

utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní 

situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího 

možného rozvoje.“
10

 

V této definici se nabízí všimnout si použitého slovesa doprovázet, které 

dobře vystihuje úkol pastorace – nebrat člověku jeho vlastní autonomii, 

zároveň mu být na blízku ve všem, co prožívá.   

Alois Křišťan nám ve své kapitole v knize Praktická teologie pro sociální 

pracovníky uvádí definici pastorace, která v rámci celostního pohledu na 

člověka vystihuje, co pastorací rozumíme: 

„[Pastorace je] soubor činností, jejichž cílem je podpora kvality života 

člověka ve všech jeho dimenzích
11

 (biologické, psychologické, sociální a 

spirituální), avšak za předpokladu, že tato podpora má svá východiska či 

motivaci v evangeliu; že je zakotvena v křesťanském pojetí života.“
12

  

Sama bych předložila svůj pohled a uvedla zde definici, kterou vytvořila má 

pracovní skupina v předmětu Pastorační práce v životním cyklu: 

                                                 
9
 KŘIVOHLAVÝ, Pastorální péče, str. 12. 

10
 OPATRNÝ, Pastorace zvláštních skupin, str. 16. 

11
 Zvýrazněno autorem citace. 

12
 KŘIŠŤAN, Praktická teologie, str. 21, in MARTINEK, Praktická teologie. 
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„Pastorace je činností směřující k všeobecnému rozvoji člověka v 

kontextu křesťanství.“  

Když tedy nyní shrnu z uvedených definicí podstatné body, které by 

pastorace měla splňovat, jsou to tyto tři: celostní přístup k člověku, 

doprovázení a křesťanský kontext. Tyto tři pilíře by mělo vymezení pojmu 

pastorace obsahovat. Je zbytečné snažit se znovu o novou formulaci definice, 

když zde uvedené jsou z větší části výstižné. Ve stručnosti však popíšu tři 

stěžejní body pojmu pastorace, které považuji za podstatné. 

Celostním přístupem rozumím to, co Alois Křišťan nazývá „přístup ke 

člověku ve všech jeho dimenzích“. Tedy přístup ne pouze v oblasti víry, ale 

v každém rozměru člověka, kde se daný jedinec může rozvíjet. Doprovázení – 

slovo, které je zmíněno pouze v definici Aleše Opatrného – vystihuje podstatu 

našeho přístupu v rámci pastorační péče. Jak už jsem zmínila, jde o svobodu a 

prostor pro daného jedince, vedle kterého pastorační pracovník kráčí a 

poskytuje jen nezbytnou podporu. Posledním podstatným zmíněným bodem je 

křesťanský přístup, který není opomenut ani v jedné z uvedených definic.
13

 

Tuto podstatu pastorace pěkně formuloval Opatrný větou: „Vlastním 

východiskem pastorační péče je přístup z pozice věřících křesťanů.“
14

 

 

1.3 Prvky pastorace 

Na základě znalostí z publikací, ale i z výuky, mohu říci, že praktická 

teologie, resp. úkoly církve se popisují klasickou čtveřicí: martyria, leiturgia, 

diakonia, koinonia.
15

 Tyto pojmy pocházející z řečtiny podrobněji představím.  

                                                 
13

 I když pojem křesťanství Josef Smolík ve své formulaci výslovně neuvádí, je z kontextu 

zřejmé, že slovo víra, je zde použito jako víra křesťanská. 
14

 OPATRNÝ, Pastorace zvláštních skupin, str. 18. 
15

 Srov. BALÍK, Jan Pavel II., str. 17. 
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Martyria znamená svědectví, tedy zvěstování Božího slova a hlásání 

evangelia. Jde o takové jednání křesťanů, kteří svým životem svědčí, že věří 

v Boha. Tento pojem v sobě zahrnuje evangelizaci a misijní činnost.  

Leiturgia mezi laiky více rozšířená jako liturgie, znamená bohoslužba nebo 

slavení před Bohem. Vyjadřuje vztah Boha k člověku a člověka k Bohu. Tento 

pojem představuje slavení mše, vysluhování svátostí, ale i každodenní 

modlitbu. 

Pastorační prvek diakonie se vysvětluje jako služba potřebným. Tuto část 

pastorace lze chápat v rámci celého poslání církve. Doslova slovo diakonie 

znamená služba při stolech. Nejde však o službu otrockou. Tato služba je 

pouze důsledkem a odpovědí autentické křesťanské víry.
16

   

Výrazem koinonia chápeme péči o jednotu a bratrské společenství církve. 

Společenství má být vyjádřením víry, že učení Ježíše Krista vede ke sjednocení 

lidí, a že člověk sám se realizuje pouze ve vztahu k druhým. Patří sem kulturní 

život ve farnostech, úsilí o sjednocení křesťanů a o odstranění nespravedlností, 

které rozdělují lidstvo. 

 

1.4 Pastorace mládeže 

Alespoň pár řádků věnuji také slovnímu spojení „pastorace mládeže“. 

V ŘKC tuto oblast otevřel s novými podněty papež Jan Pavel II. a svým 

působením výrazně přispěl k rozvoji práce s mladými lidmi. 

Sám ve svém apoštolském listu napsal: „Mladé lidi nelze chápat pouze jako 

předmět pastorační péče církve. Fakticky jsou a musí být povzbuzováni k tomu, 

aby se stali aktivními subjekty, činiteli evangelizace a tvůrci sociální 

obnovy.“
17

 

                                                 
16

 Srov. OPATRNÝ, Michal: Služba potřebným – diakonie jako konstitutivní prvek praxe 

církve, str. 63, in MARTINEK, Praktická teologie. 
17

 ChL 46. 
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Balík tématice mládeže a Jana Pavla II. věnuje celou svou knihu. Ze začátku 

knihy specifikuje pastoraci mládeže jako všechny aktivity církve, které jsou 

vedeny Duchem svatým, organizované s mladými a pro mladé. Jejich smyslem 

a cílem je, aby se v životě mladých uskutečňovala spása, plnost života a aby 

mladí lidé přijali naději.
18

 Je to prostor pro plné rozvinutí církve.  

Pastorální teolog věnující se mládeži, Michal Kaplánek, cituje programový 

dokument německé katolické církve, ve kterém se práce s mládeží vyjadřuje 

jako služba církve mládeži vůbec i služba mládeži v církvi. Mládežnická práce 

by měla být prospěšná jak mládeži, tak celé společnosti.
19

 

Zejména od Druhého vatikánského koncilu je v církvi velkou snahou 

zapojovat do pastorace laiky a klást důraz na jejich aktivitu ve společenstvích. 

Tento trend a změna paradigmatu je nejen příležitostí pro mladé, ale zároveň i 

potřebou církve, ve které se mladí mohou angažovat a realizovat. Tradiční farní 

společenství často ani nedokáže naplňovat potřeby a touhy mladých. Proto je 

třeba pastoraci mladých chápat jako církevní aktivitu, je starostí celé církve. 

Tuto starost však nelze nařídit. Jak píše Balík, je to především působení 

Ducha Svatého, který činnost iniciuje. Proto se také v poslední době setkáváme 

s důrazem na apoštolát církevních hnutí, v nichž nelze nevnímat nové vylití 

Ducha. Jak sám podotýká, práce církevních hnutí (mezi které patří i CCN) však 

není doposud v teologické literatuře dostatečně zpracovaná.
20

    

 

1.4.1 Klasifikace pastorace mládeže 

Pastoraci mládeže můžeme klasifikovat různými způsoby. Dle věku (od 

třinácti do osmnácti, od osmnácti do třiceti), dle sociální role mladých (která 

často souvisí s věkem – dospívající, vysokoškoláci, svobodní pracující), dle 

místa působení (školní, volnočasová, poradenská atd.) nebo dle jejího zaměření 

                                                 
18

 Srov. BALÍK, Jan Pavel II., str. 23. 
19

 Srov. KAPLÁNEK, Michal: Mládež, str. 87, in MARTINEK, Praktická teologie. 
20

 Srov. BALÍK, Jan Pavel II., str. 19. 
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(hledání povolání, duchovní formace, výchova animátorů atd.).
21

  Jak později 

ještě upřesním základní klasifikace pastorace mládeže v CCN je uspořádána na 

základě věku cílové skupiny. 

 

1.5 Cíle pastorace mládeže 

V této podkapitole chci čtenáři představit cíle pastorace. Podrobněji rozebrat 

odpověď na otázku, za jakým účelem je pastorace mládeže realizována. Téma 

cílů pastorace jsem v této kapitole již nastínila. V této části však chci 

systematicky hledat teoretické cíle pastorace tak, jak je udává literatura, abych 

poté v praktické části mohla na tuto kapitolu navázat a zjišťovat, jak jsou tyto 

teoretické cíle konkrétně naplňovány v pastorační praxi s mládeží v CCN. Jak 

totiž píše Kaplánek, je třeba, abychom pastorační praxi mezi mládeží nejen 

pozorovali a popisovali, ale také abychom ji hodnotili na základě teologických 

a pedagogických kritérií.
22

 

V církevním dokumentu Christifideles Laici pastorace mládeže vidí mladé 

jako svůj předmět, zároveň jim však přisuzuje i místo subjektu tím, že oni sami 

mají být působícím elementem, který evangelizuje další mladé. Tento cíl však 

nemůžeme označit za primární. 

 

1.5.1 Cíle pastorace mládeže v literatuře 

Jan Balík píše ve své knize Jan Pavel II. v dialogu s mladými, že smyslem a 

cílem pastoračních aktivit pro mládež je, aby se v životě mladých 

uskutečňovala spása, plnost života a aby mladí lidé přijali naději.
23

 Ve své další 

publikaci Na cestě s mladými definuje cíl těmito slovy: „Cílem pastorace 

mládeže je dovést mladého člověka k setkání s živým Kristem, přítomným 

                                                 
21

 Srov. BALÍK, Jan Pavel II., str. 23. 
22

 Srov. KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 4. 
23

 Srov. BALÍK, Jan Pavel II., str. 23. 
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v církvi.“
24

 Tento cíl se shoduje s cílem člověka obecně. Ve stejném smyslu, 

jako o nejvyšším cíli, se o něm píše i v Pastoračním plánu Sekce pro mládež 

ČBK. 

Kaplánek píše o cílech pomáhajících profesí (mezi ně patří i pastorace) vůči 

mládeži a tímto cílem je pomoc člověku, aby se stal dospělým. Výrazné 

specifikum pastorace mládeže však oproti jiným pomáhajícím profesím je 

senzibilizace spirituální stránky člověka.
25

 V jiné publikaci charakterizuje cíl 

pastorace mladých negativně. „Cílem práce s mládeží není nábor [a získávání 

nových členů], nýbrž motivace a uschopnění k orientaci života na cestu, kterou 

šel Ježíš.“
26

 Zároveň popisuje šest priorit církevní práce s mládeží. 

 

1.5.2 Priority církevní práce s mládeží 

 Priority, které popisuje Kaplánek, vychází z dokumentu Společné synody 

biskupů Německa (Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit). Jedná se o 

těchto šest priorit:  

a) poskytnout mladým lidem prostor (hlavně sociální – tedy prostor pro 

společenství, zakoušení života, hledání Krista atd.),  

b) učit se žít ve společenství (ve kterém se mladý člověk učí pevnému a 

hlubokému lidskému vztahu),  

c) učit se prožívat spoluzodpovědnost za společnost,  

d) budovat osobní vztahy,  

e) budovat identitu a odolnost vůči vlivům (to znamená, že mladí potřebují 

pomoc, aby nepodléhali tlaku, který je nutí přizpůsobit se společnosti, a aby se 

učili sebeurčení a vlastní zodpovědnosti za život),  

f) spoluúčast mladých na vytváření programů.
27

 

                                                 
24

 BALÍK, Na cestě s mladými., str. 31. 
25

 Srov. KAPLÁNEK, Michal: Mládež, str. 80–83, in MARTINEK, Praktická teologie. 
26

 KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 24. 
27

 Srov. KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 25. 
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1.5.3 Cíle dialogu církve s mládeží 

Martinek se ve své publikaci Ztracená generace? věnuje podrobné studii 

dialogu české mládeže s ŘKC. Nepředkládá proto konkrétně cíle pastorace 

mládeže, ale cíle tohoto dialogu. I ty však mohou mít vliv na samotné cíle 

pastorace a obohacovat je, proto je zde uvádím.  

Prvním z nich je pomoc mladým lidem k nalezení jejich duchovní identity. 

V rámci tohoto cíle dialogu je možné z pohledu filosofie a psychologie stanovit 

za cíl pastorace mládeže dosažení dospělosti. Z pohledu křesťanské teologické 

antropologie jde však o víc. Člověk je stvořen k obrazu a podobenství Božímu 

skrze Ježíše Krista s perspektivou eschatologického naplnění.
28

 

Druhým cílem dialogu je evangelizace kultury. Evangelizace kultury 

znamená evangelizaci mentality, postojů, hodnot, životního stylu. Tento proces 

se může realizovat skrze dva podstatné pojmy inkulturaci a enkulturaci. 

Inkulturace označuje proces, kdy víra přetváří kulturu a enkulturace je proměna 

mladého člověka, který v této proměněné kultuře žije. Tyto procesy mohou 

plynule přecházet ve spiritualizaci, která vytrhává jedince ze sekularizované 

společnosti a osvobození, které přivádí mladého k prožívání přikázání lásky 

navzdory hříšnému a nedokonalému světu.
29

 

Třetím a posledním cílem dialogu je obnova církve. Obnova spočívá 

v návratu k podstatě křesťanství. Tento návrat je klíčovým. Je to především 

nabídka a možnost života v plnosti, která je podstatou křesťanství. Na prvním 

místě není požadavek, který by kladl na člověka nároky a něčím ho povinoval. 

To je cesta obnovení církve, která poté může sebevědomě vyjít k mladým, 

pozorně jim naslouchat a kriticky s nimi vést rozhovor.
30

     

 

                                                 
28

 Srov. MARTINEK, Ztracená generace?, str. 186–188. 
29

 Srov. Tamtéž, str. 190–192. 
30

 Srov. Tamtéž, str. 192–196. 
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1.5.4 Ekumenická otevřenost mládeže 

V rámci své kapitoly, kde Martinek charakterizuje českou mládež, mluví i o 

její ekumenické otevřenosti a na to navazujících cílech pastorace mládeže. 

Píše, „jakákoliv pastorace, která za svůj cíl považuje posilování jedné 

konkrétní institucionální církve bez otevřenosti k jiným církvím, nemůže být 

trvale účinná.“
31

 Kdykoliv jakákoliv církev předkládá mladým pouze samu 

sebe a neotvírá perspektivu křesťanství jako celku, není dostatečně věrohodná. 

Pastorace mládeže z přístupu pouze jedné církve či denominace nebude mít u 

mladého člověka 21. století úspěch a je odsouzená k zániku. 

 

1.5.5 Perspektiva pastorace mládeže 

Pastorační plán sekce pro mládež ČBK zmiňuje, že na prvním místě by ve 

veškeré pastorační činnosti měla stát perspektiva svatosti. To znamená, že i 

pastorace mladých se má orientovat dle této perspektivy
32

, která se prakticky 

stává vlastním cílem pastorace. 

Ke svatosti lze směřovat na základě hlavních pedagogických prvků, kterými 

jsou: modlitba, slavení neděle, svátost smíření, prvenství Boží milosti, 

naslouchání Božímu slovu, evangelizace a vzájemná láska. Prostředkem této 

cesty ke svatosti je spiritualita společenství. 

 

1.5.6 Shrnutí cílů pastorace mládeže 

Na základě studia literatury jsem zde předložila různé pohledy na cíl 

pastorace mládeže. Sám čtenář může vidět, že toto téma je obsáhlé a složité, 

což je způsobeno i tím, že je samo o sobě mezioborové a komplexní. Na závěr 

této kapitoly se však pokusím o jejich shrnutí. 

                                                 
31

 MARTINEK, Ztracená generace?, str. 71-72. 
32

 Pastorační plán, str. 13. 
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Když bych měla rozdělit cíle pastorace mládeže do jednotlivých 

společenskovědních disciplín, byli by to tyto tři: psychologie, sociologie a 

teologie. Na základě těchto tří oborů tedy popsané cíle závěrem shrnu. 

První oblast cílů jsou cíle psychologické. Do této skupiny bych zařadila 

pomoc mladému člověku, aby se stal dospělým. Zároveň cíl, aby mladý našel 

svou vlastní identitu. Budování osobních vztahů a jejich rozvíjení lze též 

zařadit do této skupiny. Tento cíl však stojí již na pomezí cílů psychologických 

a sociologických. Taktéž cíle sociologické, které záhy budou následovat, 

ovlivňují svou podstatou psychologickou stránku člověka a podílí se na úplném 

vývoji jeho osobnosti, což lze zase zařadit do oblasti psychologické. Mezi cíli 

psychologickými a sociálními tedy není tvrdě vymezená hranice. Některé 

z nich se prolínají a tím pádem bych je mohla označit jako psychosociální. Své 

rozdělení cílů do třech hlavních oblastí však nebudu opouštět a přesunu se 

k cílům sociálním. 

Druhou oblast tvoří cíle sociologické. Mezi ně v oblasti pastorace mládeže 

patří poskytování sociálního prostoru, učení se životu ve společenství, 

přijímání spoluzodpovědnosti za společnost a svět a nakonec participace na 

vytváření společných programů.  

Teologie je poslední oblast, do které spadají popsané cíle. V této oblasti jsou 

cíle navzájem úzce spojeny. Na cíl přivést mladého člověka k osobnímu 

setkání s živým Ježíšem v církvi neodlučně navazuje následování Ježíšovy 

cesty a život ve svatosti. Bez předpokladu a zmíněného cíle senzibilizace 

spirituální stránky člověka bych se o teologických cílech ani nezmiňovala. 

Podotkla bych, že cíl setkání s živým Ježíšem v církvi má též svůj sociální 

přesah. Osobní vztah s Ježíšem nevylučuje život ve společenství, naopak je 

půdou, kde se tento vztah a setkání realizuje, prohlubuje a kultivuje. Bez těchto 

teologických cílů bychom nemohli mluvit o pastoraci, jsou tedy stěžejními cíli 

pastorace mládeže. 
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Na závěr tedy ve stručnosti: cílem pastorace je dovést mládežníka ke stavu 

zodpovědného dospělého mladého člověka, který našel svou vlastní identitu, 

prožívá zdravé vztahy, žije ve společenství církve, ve které se participuje na 

jejím chodu a zná živého Krista.    
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2 Mládež 

Ve druhé kapitole se chci věnovat konkrétnímu vymezení cílové skupiny, o 

které v této práci píšu. V kapitole o mládeži nejprve předložím, jak se na 

vymezení skupiny mládeže dívají různé společenskovědní. Poté bych ráda 

zmínila, za pomoci související literatury, některé charakteristiky typické pro 

dnešní skupinu mládeže. A v poslední podkapitole charakterizuji konkrétně, na 

základě svých vlastních zkušeností, skupinu mládeže, která se účastní 

mládežnických akcí organizovaných komunitou. 

  

2.1 Vymezení pojmu 

Na úvod této podkapitoly je nutné říct, že když hovořím o vymezení 

skupiny mládeže, hovořím o velmi rozmanité a pluralitní skupině
33

. Její 

definici mohu nahlížet z několika různých humanitních oborů. Ve stručnosti 

tedy čtenáři předložím hlavní z nich. 

 

2.1.1 Právo 

V právní oblasti pojem mládež označuje skupinu dětí a mladistvých. Jako 

dítě je označen ten, kdo nedovršil v době spáchání činu patnáctý rok. Mladiství 

je pak ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil 

rok osmnáctý.
34

 Z právního hlediska bych tedy pro věkové vymezení mládeže 

převzala jako dolní věkovou hranici 15 let. Pro získání horní hranice věku 

mládeže jsem se podívala do českého sociálního práva, dle kterého mohou 

sociální výhody čerpat mladí až do dovršení 26 let.
35

  

 

                                                 
33

 Srov. KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 18. 
34

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů, § 2. 
35

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 11. 
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2.1.2 Sociologie 

Sociologie vymezuje společenské skupiny dle jejich sociálních rolí. Jako 

mládež jsou tedy označovaní ti, kteří dokončili základní školu až do momentu, 

kdy přijali plnou zodpovědnost za vlastní rodinu (vlastní děti) a za vlastní 

existenci v rámci ekonomické soběstačnosti. Sociologická dolní věková 

hranice mládí je tedy u nás přibližně 15 let
36

. Horní hranice je v rozpětí od 20 

do 40 let a je těžké ji jednoznačně určit. Průměrný věk uzavírání prvního 

manželství se aktuálně pohybuje kolem třicátého roku, za horní věkovou 

hranici mládeže se tedy akceptuje věk 30 let.
37

 Jinými slovy řečeno, mládež je 

sociální skupinou, která přechází od dětské závislosti na rodičích až ke 

společenskému statusu nezávislého dospělého člověka, který je za svůj život 

plně zodpovědný.  

 

2.1.3 Psychologie 

V psychologii se jednotlivými stádii v životě zabývá vývojová psychologie. 

Tato disciplína rozděluje tradičně mládí na jednotlivé fáze – pubescenci, též 

ranou adolescenci, lokalizovanou mezi 11. a 15. rokem (samozřejmě každá 

fáze má svou individuální variabilitu), pozdní adolescenci mezi 15. až 20. 

rokem života a mladá dospělost, která je vymezena věkem od 20 do 35 let.
38

 

Tyto věkové hranice jsou vývojovou psychologií dané na základě pozorování 

psychosociálního vývoje jedince.  

Asi nejznámějším teoretikem, který přišel s cestou vývojových krizí v rámci 

psychosexuálně-sociálního vývoje je Erik Homburger Erikson. Pouze ve 

stručnosti zde zmíním jeho vývojové krize odpovídající věkovému rozmezí, o 

kterém v této práci pojednávám. 

                                                 
36

 Srov. KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 15–16. 
37

 Srov. MARTINEK, Ztracená generace?, str. 24. 
38

 Srov. VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, str. 304.  
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Doba puberty je podle Eriksona hledáním totožnosti ega. V tomto období je 

důležité být v kontaktu se vzory, ale zároveň s nimi nesplynout – touto cestou 

budovat svou identitu. Nalezení vlastní totožnosti versus zmatení rolí, to je to, 

oč běží v daném vývojovém stádiu a ve věku rané i pozdní adolescence. 

Důsledkem této dobře zvládnuté vývojové krize je rozvinutá ctnost věrnosti. 
39

 

V následujícím období života řeší jedinec krizi intimita versus osamocení. 

Důležitým úkolem je naučit se být sám sebou v přítomnosti milované osoby a 

zároveň umět být neohrožujícím způsobem sám. Nevyřešená krize může od 

osamocení jedince vést až k výlučnosti, naopak úspěšné projití krizí rozvíjí 

ctnost lásky. Tato krize je ve vyspělých společnostech naplňována až kolem 26 

let.  

 

2.1.4 Teologie 

Pastorační plán sekce pro mládež ČBK při vymezení věkové hranice 

mládeže udává rozmezí 14 až 30 let. Horní hranici označuje jako „zvýšenou“ 

„na základě prodlužování věku mladosti a podle stanovení věku na světových 

dnech mládeže.“
40

 Horní hranice pro účast na SDM se však ustálila na 35 

letech. 

Pokud bychom hledali konkrétní definici mládeže v Bibli, příliš bychom 

neuspěli. Písmo nám nabízí velké množství příběhů a situací, ve kterých 

vystupují postavy, které bychom dnes evidentně označili za mládežníky. Jan 

Balík ve své knize rozebírá jednotlivé starozákonní i novozákonní postavy – 

např. Josef, Rút, David, Tobiáš, Ester, Svatý Josef, Maria, bohatý mladík atd.
41

 

Jak sám píše, tyto postavy nám mohou být inspirací a důkazem, že Bůh 

s mladými počítá. 

                                                 
39

 Srov. BAŠTECKÁ, Klinická psychologie, str. 429. 
40

 Pastorační plán, str. 15. 
41

 Srov. BALÍK, Na cestě s mladými, str. 13–26. 
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Nedá se přesně určit, v jakém věku byl mladík označován mladíkem. Ze 

Starého zákona však víme, jak bylo na mládí pohlíženo, ať už v pozitivním či 

negativním smyslu. Na jednu stranu bylo mládí chápáno, jako období v životě, 

které je plné nedostatků. „Mladík“, či „mladý“ je používám ve významu 

nezkušený, nedospělý, či slabý. Na druhou stranu má mládí své důležité kladné 

znaky jako je síla, krása nebo radost (Kaz 11, 9n). Pro mladé muže byla 

příznačná právě fyzická síla (Př 20, 29), mladou dívku často doprovázel krásný 

vzhled.
42

  

 

2.2 Specifika dnešní mládeže 

Velké změny, které probíhají v dnešní společnosti a ovlivňují každého 

člověka, mají vliv i na sociální skupinu mládeže. V této podkapitole 

představím některé z důsledků, kterými postmoderní společnost ovlivnila 

mladé. 

 

2.2.1 Fenomén prodlužování mládí 

Prvním z nich je fenomén prodlužování mládí. Pokud chceme jasně vidět 

tento trend, stačí se podívat na demografické údaje ČSÚ. V posledních letech 

se výrazně zvýšil věk, kdy muži i ženy uzavírají svůj první sňatek a zároveň i 

průměrný věk, kdy ženy rodí první dítě. Příčin může být více – ekonomické, 

kulturní, medicínské, sociologické.
43

 Mladí díky dostatku prostředků mohou 

prodlužovat dobu studia, která má v povědomí veřejnosti velkou hodnotu. 

Tento trend dál ovlivňuje fakt, že hodnota manželství v očích společnosti klesá. 

Také antikoncepce umožňuje dlouhodobý partnerský stav bez zodpovědnosti 

přijmout děti. Navíc feministické i genderové ideologie tlačí ženu 

k vyrovnaným příležitostem a kariéře, která pak oddaluje založení rodiny. 

                                                 
42

 Srov. KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 17. 
43

 Srov. MARTINEK, Ztracená generace?, str. 28. 
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Kaplánek tento fenomén označuje jako „kult mládí“.
44

 Jeho aktéři jsou ti, kteří 

neopouštějí charakteristické rysy života mladých, ale i ve své dospělosti v nich 

zůstávají. Mládí již není přechodnou dobou od dětství k dospělosti, ale stává se 

trvalým stavem. 

S tím souvisí postřeh doktorky Baštecké. Adolescentní či psychosociální 

moratorium, které označuje prodloužené dospívání v industriálních 

společnostech a umožňuje mladému dospělému zkoumat různé role a tím najít 

sobě odpovídající společenskou pozici, je ve své podstatě zkoumáním vlastní 

identity. U současných mladých probíhá mezi 18. – 25. rokem, tedy spíš 

v dospělosti než v dospívání.
45

 

 

2.2.2 Změna hodnotového žebříčku 

Druhým důsledkem vlivů dnešní společnosti na mládež je změna hodnotové 

orientace mladých. Co bylo zmíněno u fenoménu prodlužování mládí, souvisí a 

ovlivňuje i hodnotový žebříček mládeže. Svět výkonu a konzumu nepřeje 

dlouhodobým vztahům, uzavírání manželství, ani zakládání rodin.
46

 

S uspořádáním hodnot souvisí i proměna „velkých životních přechodů“ a jejich 

rituálů k postupným tranzicím (mizí svatby, lidé se však k sobě sestěhují, 

pořídí si společného psa, poté dítě, apod.)
47

.    

 

2.3 Specifika mládeže v CCN 

Jak vypadá skupina mládeže v CCN? Na tuto otázku chci nyní hledat 

odpověď a charakterizovat mládež v Chemin Neuf. Jak později budu popisovat 

podrobněji v samostatné kapitole, CCN se odděleně věnuje adolescentům a 

                                                 
44

 KAPLÁNEK, Pastorace mládeže, str. 9. 
45

 Srov. BAŠTECKÁ, Klinická psychologie, str. 429. 
46

 Srov. MARTINEK, Ztracená generace?, str. 35–39. 
47

 Srov. BAŠTECKÁ, Klinická psychologie, str. 430. 
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mladým dospělým. Tyto skupiny rozděluje takto: mladší mládež (adolescenti) 

od 14 do 18 let a mládež starší (mladí dospělí) od 18 do 30 let. 

Faktem těchto dvou „misií“ (jak je sama komunita označuje) je, že první má 

o něco málo více účastníků, druhá však starší mládeži nabízí větší množství 

aktivit. Toto zaměření odpovídá zmíněnému fenoménu prodlužování mládí, o 

kterém podrobně píše Martinek ve své publikaci Ztracená generace?. Církev 

by na tento trend měla reagovat větší pozorností dospělé mládeži, ke které je 

třeba přistupovat adekvátně jejímu věku. Mladí dospělí jsou oproti 

adolescentům schopní postformálního myšlení, které je typické svou 

sebekritičností, dokáže akceptovat nejednoznačnost a komplikovanost 

problémů, přijímá protiklady a akceptuje kognitivní nejistotu.
48

 Teprve až 

v mladé dospělosti začíná mladý také vážně přemýšlet o svém životním 

povolání, což v katolické církvi znamená i možnou otevřenost ke kněžskému či 

zasvěcenému životu. Tato fakta ve svém důsledku otevírají prostor pastoraci 

povolání a souvislému doprovázení dospělé mládeže na cestě rozlišování.
49

 Pro 

celou církev je tato realita nepřehlédnutelnou výzvou ke změně mentality a 

orientace při pastoraci mládeže. 

 

  

                                                 
48

 Srov. VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, str. 307–308. 
49

 Srov. MARTINEK, Ztracená generace?, str. 29–30. 
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3 Komunita Chemin Neuf 

Předchozí kapitoly se věnovaly tématice pastorace a mládeži. Nyní, abych 

čtenáři předložila ucelenější představu o Komunitě Chemin Neuf, která je 

v České Republice zatím méně známá, představím ji v následující kapitole 

podrobněji. 

V jednotlivých podkapitolách se budu postupně věnovat vzniku, povolání, 

závazkům, spiritualitě a misii v CCN. Pastoraci mládeže v tomto společenství 

bude věnovaná samostatná kapitola. 

 

3.1 Vznik, vývoj a současnost CCN 

CCN se zrodila v roce 1973 z modlitebního společenství v Lyonu. 

Iniciátorem založení komunity byl Laurent Fabre SJ
50

, v té době seminarista, 

který se také později stal jejím představeným. Na počátku bylo 7 svobodných 

přátel (4 muži a 3 ženy) z různých církví, kteří se setkali s charismatickou 

obnovou a rozhodli se žít společně na základě evangelia. Jméno Chemin Neuf, 

v češtině Nová cesta, nevystihuje „novou cestu“ spirituality tohoto 

společenství. Důvod pojmenování bylo místo, kde se komunita scházela 

k modlitbám – v Lyonu v ulici jménem Montée du Chemin Neuf.  

Ke komunitě svobodných se postupně přidávají i manželské páry. V roce 

1978 má komunita asi 30 členů, svobodných i manželských párů, kteří žijí buď 

individuálně, nebo ve třech komunitních domech ve Francii. V roce 1980 do 

komunity vstupují první nefrancouzští členové z Polska, Německa a 

Madagaskaru. Komunita tento rok má přibližně 140 členů. Postupně se rozrůstá 

až do současné podoby.
51

 

Dnes komunita čítá téměř 2000 členů z toho přibližně 300 členů je 

zasvěcených do celibátu pro Boží Království. Komunitní domy a stálé 

                                                 
50

 Srov. DARRICAU, Nová společenství, str. 44–45. 
51

 Srov. HÉBRARD, Les nouveaux disciples, str. 378. 
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komunitní společenství jsou v současné době ve 28 zemích světa. Zemí, kde 

však komunita působí a například dojíždí organizovat minimálně jednou ročně 

své programy, je více než dvakrát tolik.  

Komunita byla ustanovena kardinálem Albertem Decourtrayem 20. dubna 

1984 jako veřejné sdružení věřících. O osm let později byl 24. června 1992 

v rámci tohoto sdružení zřízen „Institut Chemin Neuf“, který je klerickým 

řeholním institutem určeným pro kněze a muže v celibátu. V roce 2009, 14. 

září byl Institut Chemin Neuf uznán kardinálem Francem Rodé (prefekt 

Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života 

ve Vatikánu) jako duchovenský řeholní institut papežského práva. Generální 

dům je opatství Hautecombe ve Francii. 

 

3.1.1. Právní postavení 

V každé zemi, do které CCN nově přichází, žádá o právní uznání 

v závislosti na platných zákonech dané země. Ve Francii, v zemi svého vzniku, 

byla komunita uznána Ministerstvem vnitra jako kongregace a je evidovaná 

v rejstříku Journal Officiel. Její sídlo je na adrese Montée du Chemin Neuf 49 

v Lyonu. 

Komunita také podléhá kanonickému právu. Otevírání každého nového 

komunitního domu v diecézích se děje podle kanonického práva ve shodě 

s místním biskupem.
52

 

 

3.1.2 Komunita v České Republice 

V České republice je zřizovatelem Institutu Arcibiskupství pražské. 

Kardinál Miloslav Vlk dal 22. dubna 1998 souhlas s působením Institutu na 

území pražské arcidiecéze. Dne 31. července byla poté komunita ustanovena 

jako veřejné sdružení křesťanů. 

                                                 
52

 Srov. Komunita Chemin Neuf, propagační brožura. 07/2011, str. 11. 
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Komunita je církevní právnickou osobou podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

církevních a náboženských společnostech. Institut Chemin Neuf funguje též 

podle stejného zákona, který zrušil zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě 

náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, podle kterého 

byl původně Institut založen. Do Rejstříku evidovaných právnických osob byl 

zařazen 7. května 1998.
53

  

  

3.2 Povolání CCN 

Poté, co jsem popsala základní informace o komunitě, je nutné popsat také 

její základní povolání a spiritualitu. Duchovní orientace komunity se totiž 

odráží v její službě a pastoraci, tedy i v pastoraci zaměřené na skupinu 

mládeže.  

 

3.2.1 Povolání k jednotě 

Jedním z hlavních poslání, které CCN má, je ekumenismus. Sama se 

prezentuje jako „katolická komunita s povoláním k ekumenismu“. Samozřejmě 

ještě před tímto povoláním stojí základní křesťanské povolání následovat 

Krista, ze kterého touha po jednotě vyplývá. Již od počátku byla komunita 

ovlivněná setkáním s bratry a sestrami různých křesťanských vyznání, chce 

tedy zůstat věrná Ježíšově modlitbě, kterou vyslovil před smrtí: „Aby všichni 

byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět 

uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17, 21). 

Toto povolání je vyjádřeno i v řeholních slibech bratrů a sester, kteří se 

zavazují v komunitě do celibátu. Kromě klasických evangelijních rad je 

připojen i závazek dávat svůj život za jednotu. „Vedle slibů čistoty, chudoby a 

poslušnosti nabývá náš řeholní slib jedinečného charakteru díky touze darovat 

                                                 
53

 Srov. Tamtéž, str. 10. 
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své životy, aby byla uskutečněna a vyslyšena Ježíšova modlitba: ‚Otče, ať jsou 

jedno, aby svět uvěřil.‘“
54

  

Povolání k jednotě však komunita nevnímá pouze na úrovni mezi církvemi. 

Je si vědoma důležitosti jednoty i uvnitř církví. Příslušníci katolické církve, 

církví pravoslavných, anglikánské církve, reformovaných církví, evangelíci, 

letniční chtějí společně žít, modlit se a evangelizovat, aniž by se vzdávali své 

identity a příslušnosti k vlastní církvi. Pokud do komunity vstupuje člen jiné 

církve, musí to být v souladu s autoritou vlastní církve. Svým mezinárodním 

charakterem chce komunita pracovat i na jednotě mezi národy v době, kdy 

proudy rozdělení a četné konflikty zraňují celé lidstvo. Mezinárodní rozměr 

staví mosty mezi národy, přináší vzájemné naslouchání a přijímání bohatství 

kultury druhých. Jednota rodiny je další úrovní, na které je třeba pracovat. 

Svou misií pro manželské páry chce CCN budovat jednotu mezi manžely a tím 

posilovat základní buňku církve – rodinu. Poslední rovinou, kde CCN realizuje 

své povolání k jednotě, je jednota osoby.
55

    

 

3.2.2 Praktické žití ekumenismu 

Pro komunitu je inspirací vize Paula Couturiera, katolického kněze a 

průkopníka ekumenismu, z roku 1944. Jeho myšlenkou bylo modlit se každý 

čtvrtek večer (na památku Zeleného čtvrtku) za jednotu křesťanů. Když se 

takto křesťané duchovně nasadí a sjednotí, bude moci Otec skrz tento postoj 

začít uskutečňovat na zemi i jednotu viditelnou. 
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 Tamtéž, str. 9. 
55

 Srov. Konstituce, str. 20-27. 
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Každý čtvrtek večer je tedy v celé komunitě společná modlitba za jednotu 

křesťanů. Zároveň na konci každého oficia se v CCN modlí Modlitba za 

jednotu křesťanů.
56

   

Všichni kněží a pastoři, kteří jsou členy komunity, jsou pozváni, aby se při 

slavení Eucharistie nebo bohoslužby výslovně modlili za ostatní církve.
57

 

Formovat se v této oblasti není méně důležité než ji prakticky žít. První krok 

na této cestě spočívá v poznání historie rozdělení církví, ale také historie 

ekumenismu. 

Posledním bodem na této cestě je aktivní účast na bohoslužbách a liturgii 

jiných církví a také nabízení této možnosti na setkáních organizovaných 

komunitou.
58

 

 

3.3 Spiritualita komunity 

Spiritualita CCN je jedním z prvků, který vytváří její specifický přístup 

k pastoraci vůbec, a tím pádem i k mládeži. V další kapitole tato specifika 

podrobněji popíšu na konkrétních akcích organizovaných pro mládež. 

Komunitní spiritualita má dva základní pilíře, které byli postaveny 

v samotných počátcích tohoto společenství. Prvním pilířem je ignaciánská 

tradice a druhým pilířem je charismatická obnova. 

 

                                                 
56

 „Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme tě za jednotu křesťanů tak, jak ty 

chceš a skrze prostředky, které ty chceš. Ať nám tvůj Duch dá prožívat utrpení z rozdělení, 

vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání.“ 
57

 Během mše svaté při eucharistické modlitbě se v komunitě modlí: „Pane Ježíši Kriste, tys 

řekl svým apoštolům: ‚Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.‘ Nehleď tedy na naše 

hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem. Daruj svůj pokoj východním 

církvím, pravoslavným církvím a jejich patriarchům. Daruj svůj pokoj protestantským církvím, 

anglikánské církvi, církvím evangelikálním, všem křesťanským společenstvím, které vzývají tvé 

jméno a všem odpovědným těchto církví. Ukonči naše rozdělení a veď k jednotě, neboť ty žiješ 

a kraluješ na věky věků. Amen.“ 
58

 Srov. Konstituce, str. 21–22, 62–65. 
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3.3.1 Charismatická obnova 

Každý člen komunity učinil základní zkušenost křtu v Duchu svatém 

(„vylití Ducha svatého“), který je osobním krokem v obnově křestní milosti. 

Tento krok je úplným vědomým odevzdáním života Kristu, je novým 

pomazáním Ducha svatého a přijetím služby od Otce. Tato milost je intimní 

zkušeností, která má komunitní rozměr.  

Křest v Duchu svatém není praktikování nového křtu či rušení křtu vodou. 

Stojí na událostech popsaných v knize Skutků apoštolů. Na základě společné 

modlitby prožili učedníci „vylití Ducha svatého“ a s tím se jim dostalo také 

jeho zvláštních charismat, jako je například modlitba v jazycích (Sk 2, 1-13). 

Raniero Cantalamessa píše: „Věříme, že křest v Duchu svatém potvrzuje a 

znovuoživuje náš křest.“
59

 Stejně jako učedníci skrze tuto událost prožili 

potvrzení své víry ve vzkříšeného Krista. 

 

3.3.2 Ignaciánská spiritualita 

V tomto pilíři spirituality se upevňuje zkušenost křtu v Duchu Svatém. Tato 

větev spirituality klade důraz na rozlišování Boží cesty, denní četbu a meditaci 

Písma, duchovní doprovázení, duchovní cvičení podle sv. Ignáce, volbu 

poslušnosti a podřízenosti a další. Spiritualita sv. Ignáce i charismatické 

obnovy se shodují v tom, že Bůh se může sdělovat přímo svému stvoření a 

účinně jednat v životech lidí. Praktické žití této větve komunitní spirituality 

znamená dle slov Ignáce: „Nacházet Boha ve všech věcech.“
60

 

 

3.4 Deset bodů závazků 

Pro lepší a ucelenější představu o komunitním společenství, bych v této 

práci také ráda uvedla deset bodů závazků, k jejichž plnění se členové 
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 Komunita Chemin Neuf, propagační brožura. 07/2011, str. 17. 
60

 Tamtéž, str. 16. 
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komunity zavazují. Tyto závazky jsou také považovány za prostředky směřující 

k cíli komunity a plnící komunitní zaměření. 

Prvním a stěžejním bodem je každý den se modlit a číst Bibli. Druhým 

bodem je duchovní doprovázení – toto pravidelné doprovázení je prostředkem, 

jak růst ve svobodě a rozlišování duchů. Členové CCN ho přijímají „v postoji 

důvěry a průzračnosti, aby lépe rozpoznali cestu Páně ve vlastním životě“
61

. 

Třetím bodem je modlitební setkání a čas pouště každý týden. Aktivní účast na 

komunitní modlitbě přináší osobní modlitbě rovnováhu. Osobní i komunitní 

modlitba je důležitá. Jedna obohacuje druhou. Čas pouště je den (nebo půl den) 

sabatického odpočinku (ticho, modlitba, duchovní čtení) a den strávený 

v přítomnosti Pána. Tímto dnem je většinou úterý, protože víkendy jsou 

pravidelně naplněny apoštolskou aktivitou a službou. Čtvrtým komunitním 

závazkem je průběžná formace. Minimum tohoto závazku spočívá 

v každoročních duchovních cvičeních pro bratry a sestry v celibátu (a jednou 

za dva roky pro ty, kteří žijí v manželství). 

První čtyři závazky se zaměřovali na osobní růst každého člena. Zbývajících 

šest závazků je zaměřeno na fungování a upevňování komunitního 

společenství. Pátý bod závazku je tedy „fraternita“. Tato fraternita je skupinkou 

členů, kteří se každý týden schází k osobnímu sdílení. Setkání nejsou jen 

setkáním přátel, ale jejich základem by měla být průzračnost, která vede 

k životu v pravdě
62

. Šestým závazkem je služba a misie. V tomto závazku se 
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 Konstituce, str. 37. 
62

 Život fraternity (ať už dlouhodobě se scházející skupinky nebo skupiny vytvořené 

jednorázově během komunitní akce, např. víkendovky) se řídí základními pravidly. Právě tato 

konkrétní pravidla dávají způsobu sdílení ve fraternitě svou jedinečnost. Mají vytvořit prostředí 

přijetí a svobody. Pravidla fraternity jsou: dobrovolnost – každý může a nemusí přispět 

k danému tématu, sdílení každého člověka ostatní přijímají jako dar, který je dáván ve 

svobodě; diskrétnost – toto pravidlo zajišťuje, aby se mohly členové sdílet ve vzájemné důvěře 

a beze strachu, že by se o věci dozvěděli další lidé; subjektivita – při sdílení na dané téma 

každý mluví sám za sebe, co ve vztahu k tématu prožívá on sám; nereagování – na sdílení 

druhého se nereaguje, darovaný dar se nehodnotí (jakýmikoli poznámkami jako např. „To máš 

pravdu…“, „Nesouhlasím s tebou…“). 
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naplňuje přechod od etapy „komunita pro mě“ k etapě „já pro komunitu“. 

Konkrétní služba je členy přijímaná v poslušnosti. Což souvisí se sedmým 

závazkem – bratrská podřízenost a autorita. V tomto rozhodnutí se realizuje 

disponibilita pro komunitní rozlišování. Osmý bod závazku je zjednodušování 

života a dělení se o majetek. Hloubka a rozsah tohoto bodu se odvíjí také od 

závazků jednotlivých členů (závazky do celibátu, závazky na život, život 

v komunitním domě, život ve světě atd.). Smíření, kterému je dávána 

pravidelná příležitost, je devátým bodem komunitních závazků. Je to 

nevyhnutelný důsledek života v křesťanském společenství. Je to cesta 

k poznávání Otcova milosrdenství.
63

 Poslední, desátý závazek je slavnost. 

Slavnostní příležitosti (liturgické i jiné) jsou součástí života. Jsou „pokrmem, 

znamením vzkříšení a občerstvením pro všechny“
64

. 

 

3.5 Rozšířené společenství 

3.5.1 Komunio Chemin Neuf 

Společenství komunity se neskládá pouze ze členů, kteří složili závazky. 

Kromě samotných závazků do komunity existuje i takzvané Komunio Chemin 

Neuf, což je širší společenství apoštolátu komunity. Komunio vzniklo v roce 

1992. Členové komunia žijí v blízkosti CCN a prožívají její spiritualitu. Jejich 

povolání je v šesti bodech závazků: život modlitby, bratrský život (fraternita 

jednou za 14 dní), duchovní doprovázení, autorita, finanční sdílení, formace a 

misie.
65
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 Srov. Tamtéž, str. 36–56. 
64

 Tamtéž, str. 57. 
65

 Srov. Komunita Chemin Neuf, propagační brožura. 07/2011, str. 12. 



37 

 

3.5.2 Net For God 

Komunitní iniciativa – Mezinárodní ekumenická fraternita NFG byla 

založena v roce 2000. Konkrétně spočívá v tom, že každý měsíc komunita 

vytváří třicetiminutový film na určité téma, tak aby poukazoval na důležité 

aktuální otázky míru, jednoty a společného dobra ve světě. Tento film se 

překládá do 26 jazyků a rozesílá se do více než 700
66

 skupinek v 80 zemích 

světa. Tyto skupinky se na téma filmu sdílí a společně se za něj modlí. 

 

3.5.3 Mládež Chemin Neuf 

Do rozšířeného společenství komunity patří také skupina mladých nazvaná 

Mládež Chemin Neuf nebo také v komunitním žargonu „žísíen“ z francouzské 

zkratky JCN (Jeunes de Chemin Neuf). Této skupině se však budu podrobně 

věnovat v následující kapitole, která se zaměřuje na aktivity pro mládež 

pořádané komunitou. 
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 Net for God, (cit. 18. března 2017). URL: http://www.netforgod.tv/en/home.  
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4 Aktivity pro mládež v CCN 

Poté, co jsem v předchozí kapitole představila CCN, popíšu v této části, 

jakým způsobem se komunita věnuje mládeži. Nejprve vysvětlím základní 

strukturu rozdělení aktivit pro mládež a poté postupně v jednotlivých 

podkapitolách představím samotné aktivity. 

Oblasti, ve kterých CCN působí, se nazývají „misie“. Komunita nabízí své 

programy v několika oblastech. Daly by se shrnout do těchto čtyř základních: 

misie Kána pro manželské páry, misie mládeže 14-18, misie mládeže 18-30, 

formace a duchovní život. Tato kapitola je tedy věnována podrobnějšímu 

popisu komunitní misie pro mládež. 

Považuji za důležité zmínit, že v této kapitole nevycházím již pouze 

z dostupných informací o CCN na stránkách, v letácích nebo v interních 

dokumentech, ale čerpám také ze své vlastní zkušenosti tříletého aktivního 

působení v organizačním týmu misie mládeže. 

Je podstatné také říct, že misie mladší i starší mládeže má jiné rozměry 

v Čechách a ve Francii. Vzhledem k zaměření mé výzkumné části práce, která 

zahrnovala respondenty pouze z českého prostředí misie mládeže, popisuji 

misii mládeže CCN v ČR. 

 

4.1 Misie 14-18 

Jak už z názvu vyplývá, skrývají se pod tímto označením všechny aktivity 

určené pro věkovou skupinu od čtrnácti do osmnácti let. V České republice se 

pořádají obvykle tři až čtyři víkendovky v roce. Prodloužený víkend je 

organizovaný na Velikonoce a každý rok v létě se pořádá týdenní pobyt 

s názvem Exodus. 
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4.1.1 Pět minut pro Boha 

Na konci letního pobytu Exodus je vždy účastníkům nabídnuta možnost 

zavázat se k aktivitě „5 minut pro Boha“. Jde o to každý den ukončit 

zastavením s Bohem a pětiminutovou modlitbou – děkuji, odpusť, prosím. Tato 

iniciativa má inspiraci v ignaciánské spiritualitě. Sám sv. Ignác doporučoval 

den zakončovat modlitbou s pěti hlavními body. Dnes je tato původní modlitba 

zjednodušená na tři body – děkuji, prosím, odpusť – a označuje se jako 

„modlitba smlouvy“.
67

 

 

4.1.2 Éclats 

Těm, kterým je šestnáct až osmnáct let je nabídnuta příležitost stát se 

takzvaným „Éclats“ [ekla]. Název je z francouzštiny a nepřekládá se. Překlad 

do češtiny znamená záře nebo třpyt.  

Mladí, kteří se chtějí stát Éclats, jsou těmi, kteří se touží více zapojit a být i 

ve službě v rámci misie 14-18. Z touhy následovat Ježíše se tito mladí zavazují 

na dobu jednoho roku ke každodenní modlitbě „5 minut pro Boha“, ke službě 

na akcích organizovaných misií 14-18 a k pravidelnému setkání třikrát do roka. 

Mladým je také nabídnuta možnost doprovázení. Mladí však této nabídky příliš 

nevyužívají. Jde spíš o neformální rozhovory s vedoucími, které jsou pro ně 

v tomto věku možná bližší než oficiální vztah doprovázející – doprovázený.
68

  

Rok 2016 byl prvním rokem, kdy se do Éclats zavázali mladí v České 

republice a tak vytvořili první skupinu mladých, která se zapojuje do služby a 

pomáhá s organizací víkendů či letního setkání Exodus. Ve Francii byli 

založeny Éclats o dva roky dříve. Po SDM v Krakově vznikly (2016) Éclats 

také v Polsku. 
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 Srov. LESEGRETAIN, La prière d'alliance. [online]. 2014 (cit. 1. března 2017).  
68

 V osobním rozhovoru tuto informaci uvedla zodpovědná za misii 14-18, sestra Veronika 

Fürstová, dne 21. března 2017. 
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4.2 Misie 18-30  

Cílovou skupinou aktivit pořádaných pod touto hlavičkou je mládež od 

osmnácti do třiceti let, tedy hlavně vysokoškoláci nebo mladí pracující. 

V Čechách i ve Francii je pro starší mládež nabízeno více aktivit a možností 

zapojení. Je zřejmé, že tento trend je důsledkem již popsaného fenoménu 

prodlužování mládí. Zároveň může vyplývat z dále popsané orientace 

komunity.  

CCN mladým často nabízí možnosti zapojení se, která vyžadují větší aktivní 

angažovanost. Ta se dá předpokládat spíš u starších adolescentů, u kterých je 

míra autonomie větší než u teenagerů. Zároveň se možná tento trend váže na 

fakt, že v rámci většiny programů se komunita orientuje na doprovázení 

mladých a posléze případně na hledání životní cesty či povolání, což se znovu 

dá očekávat ve větší míře u věkové skupiny 18-30 let než u mladší mládeže ve 

věku 14-18 let, jak již bylo zmíněno v kapitole o mládeži. 

 

4.2.1. Víkendy 

Každý rok jsou jako pro misii 14-18 i pro skupinu 18-30 organizovány 

obvykle tři až čtyři víkendy v roce s různými tématy. Téma se snaží 

organizační tým vybírat na základě neformální ankety probíhající vždy na 

posledním víkendu v roce. Jeden z těchto víkendů je otevřený pro věkovou 

skupinu 16 až 30, aby se starším účastníkům víkendovek umožnil plynulý 

přechod do misie mládeže 18-30. 

Velikonoční víkend probíhá od čtvrteční paschy až do nedělního Vzkříšení. 

Mladí mají možnost prožít uceleně velikonoční triduum. V rámci programu je 

společné slavení liturgie, čas ztišení, přednášky, ale také sport, tvůrčí ateliéry, 

sdílení ve skupinkách a samozřejmě společná oslava Vzkříšeného Krista.  
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4.2.2 Duchovní obnova Jericho 

Tato duchovní obnova pro mladé se koná vždy na přelomu roku. Tento rok 

měla název „Rise ‘n’ shine“, v češtině „Vstaň a sviť“. Tato duchovní obnova 

pro mladé je odlehčenou variantou týdenních duchovních cvičení podle 

svatého Ignáce. Je to nabídka pětidenního zastavení se a naslouchání Pánu. 

Dopolední program této akce je v tichu. Jeho součástí jsou ranní chvály, 

přednáška osobní modlitba a Eucharistie. Obědem končí ticho a je čas 

odpočinku, sportu, duchovního doprovázení (je nabízené každý den), 

kreativních ateliérů, sdílení v malých skupinách. Večerní program je složen 

z adorace, tanců, chval, svědectví. Jak jsem zmínila, těchto pět dní se snaží 

držet se dynamiky ignaciánské spirituality. Zjednodušeně, ne s takovou 

intenzitou, a individuálně (v rámci doprovázení) každý účastník prochází 

fázemi: Boží láska, indiference (nelpění na věcech), hřích, milosrdenství, 

povolání, rozhodnutí (odpověď na povolání). Komunitou nabídnuté možné 

rozhodnutí je křest v Duchu svatém.  

 

4.2.3 Mezinárodní festival pro mladé 

Mezinárodní festival s názvem „Welcome to paradise“ se koná vždy v létě 

ve Francii v opatství Hautecombe a jeho okolí. V letech, kdy se konají SDM se 

festival přesouvá vždy do dané země, kde se koná setkání mladých. Je nabízen 

jako alternativa dní v diecézích. V roce 2016 se tento festival odehrál ve městě 

Łódź a poprvé nesl název „Paradise in the city“.   

Program festivalu je sestaven ve stylu „à la carte“ – to znamená, že každý 

účastník si může sestavit program festivalu, který se líbí právě jemu. Je zde 

připravený výběr z množství přednášek a diskuzí na různá aktuální témata, 

mladí mají možnost si vybrat z více než 20 sportů, do kterých se mohou 

zapojit, večer jsou nabízena různá kulturní vystoupení nebo je možné trávit čas 

na břehu jezera ve festivalovém baru „Kawaco“. Každý den festivalu začíná 
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společným ranním ztišením a krátkou přednáškou na určité téma. Stejně jako 

duchovní obnova Jericho, i festival se drží dynamiky duchovních cvičení, 

přestože s tichou atmosférou duchovních cvičení moc společného nemá. 

Dynamiku udávají právě ranní zamyšlení. Jak konkrétně stráví mladí 

dopoledne i odpoledne, si už každý volí sám. I zde stejně jako na Jerichu se 

mohou mladí rozhodnout pro krok odevzdání života Bohu a prožít křest 

v Duchu svatém.    

Po festivale je nabízena možnost účastnit se duchovních cvičení podle 

svatého Ignáce. Je to příležitost strávit týden ve ztišení po týdnu nabytém 

aktivitami, setkáními a novými podněty. Většina mladých této nabídky 

využívá. 

 

4.2.4 Komunitní stáž 

Další akce pro mladé ve věku 18-30 let se jmenuje Komunitní stáž, interně 

nazývaná jako Stageco [stážko], což je zkratka francouzského názvu Stage 

communautaire. Je to další verze pobytu v Hautecombe, tentokrát však na šest 

týdnů. Čas odpočinku, služby i formace pro zhruba třicet mladých ze všech 

koutů světa.  

Komunitní stáž je rozdělena na tři části. První část má čtyři týdny a je to čas 

modlitby, přednášek i komunitního života. Přednášky jsou na různá duchovní 

témata (Bible, historie církve, spiritualita, teologie). Součástí komunitního času 

je sdílení ve fraternitách, společný odpočinek i služba (každodenní život 

v opatství, přípravy festivalu). StageCo je zároveň školou modlitby – účast na 

komunitních časech liturgie a oficiích, každodenní čas na osobní modlitbu, 

pravidelné duchovní doprovázení – to vše dává mladým příležitost růst ve 

svém životě modlitby. Na závěr této části je mladým nabízen krok křtu 

v Duchu svatém. 
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Druhá část Komunitní stáže je samotný festival, během kterého účastníci 

stáže slouží jako dobrovolníci. Třetí částí jsou duchovní cvičení podle svatého 

Ignáce, které jsou nabízeny všem účastníkům festivalu. Během tohoto týdne 

mají stážisti možnost ohlédnout se za časem v opatství, rozlišovat a rozhodovat 

se ve světle Ducha svatého o svých studiích, vztazích i povolání v životě.   

 

4.2.5 Škola jazyků a JET 

V krátkosti bych také představila dvě možnosti z nabídky pro mladé, které 

jsou dlouhodobější – Školu jazyků a JET (Jeunes à l'Étranger – Mladí v 

zahraničí). 

Škola jazyků je tříměsíční pobyt, jehož cílem je naučit se jazyk, ale zároveň 

poznat komunitní život a duchovně i osobnostně se formovat. Škola jazyků je 

nabízena na třech místech – Storrington (Anglie), Berlín (Německo), Tigerry 

(Francie). 

JET je další samostatnou misií, která je otevřená jak párům, rodinám i 

mladým (z velké části se na ní však podílí mladí). Tato misie je každoroční 

příležitostí zhruba pro třicet mladých vyjet do zahraničí a být dobrovolníkem 

v zemích, kde je komunita a kde je zároveň třeba dobrovolníků (Madagaskar, 

Filipíny, Burundi, Pobřeží slonoviny, Izrael atd.)
69

  

 

4.2.6 JCN 

JCN – Mládež Chemin Neuf je vedle NFG, komunia a zavázaných členů 

čtvrtou „stěnou“ komunity. Tito mladí skládají roční závazek, který je součástí 

dvouletého období. Čas závazků má členům JCN lépe pochopit jejich povolání. 

Mladí odpovídají na své povolání, které je především „vnitřním“ povoláním 

učedníka, který hledá Pána: „Mistře, kde bydlíš?“ (J 1, 38). JCN je 
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 Jeunes à l'Étranger, [online]. (cit. 18. března 2017). URL: http://www.chemin-

neuf.fr/fr/propositions/jeunes-a-l-etranger/. 
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společenstvím přátel v Pánu a tvoří apoštolské tělo. Skrze závazky se chtějí 

učit věrnosti a objevovat své dary. JCN má mezinárodní a ekumenický rozměr. 

Dvouleté období je zároveň školou ignaciánské spirituality i charismatické 

obnovy. Ta se uskutečňuje skrze život modlitby, který je hlavně a především 

povoláním k radosti.
70

 

Závazky do Mládeže Chemin Neuf mají pět bodů: osobní modlitba každý 

den – to znamená mít každodenní a pravidelný čas zastavení, který je živen 

četbou Písma a je místem čerpání z pramene, kterým je Pán; společná modlitba 

– společné modlitební setkání je prostorem dýchání, protože bez tohoto času 

společné chvály se riskuje ztráta dechu; duchovní doprovázení – každý člen 

JCN dostane v rámci možností duchovní doprovázení, aby se učil, jak se nechat 

vést Duchem svatým a rozpoznat Boží vůli ve svém životě; setkání fraternity – 

JCN vytvářejí fraternity, jejichž cílem je sdílet radost ze společného setkání 

(společné jídlo, modlitba, formace, sdílení), fraternita se schází dle možností, 

minimálně jednou za tři týdny; konkrétní služba během roku – JCN je jádrem a 

motorem evangelizace mladých, účastní se týdnů a víkendů mládeže (dle 

možností tři víkendy mládeže, Jericho a Velikonoce), služba je také prostorem, 

kde může každý najít a uplatňovat svůj dar či charisma.
71

 

Pro vnitřní formaci JCN je dále určen jeden víkend během roku, kdy se 

koná evropské setkání JCN a týdenní mezinárodní setkání JCN, které probíhá 

po festivalu v Hautecombe. Během tohoto týdne se liší program pro ty, kteří 

byli JCN prvním rokem (JCN1) a pro ty, kteří byli součástí Mládeže již druhý 

rok (JCN2). 

Pro JCN1 je připraven čas odpočinku (po týdnu stráveném ve službě na 

festivalu), výletů, prožívání bratrství, formace, doprovázení, ztišení atd. 

Členové JCN2 se zpravidla účastní duchovních cvičení podle svatého Ignáce a 
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 Shrnutí podstaty JCN, které napsali mladí během týdenního setkání JCN v srpnu 2006 ve 

Francii. 
71

 Body závazků mládeže Chemin Neuf. 
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během těchto cvičení rozlišují otázku pokračování s komunitou. Po dvouletém 

období JCN je možné vstoupit do noviciátu CCN, který se nazývá Nazaret 

(symbolicky, dle místa, kde Ježíš žil, před svým veřejným životem). Zároveň je 

možné další rok rozlišovat ve vztahu s komunitou a vstoupit do postulátu CCN, 

který se nazývá Betlém (znovu symbolika – tentokrát Ježíšova narození). Další 

možností je zůstat v blízkosti komunity bez jakéhokoli závazku, s tím že 

„blízkost“ si určuje sám mladý (například může být stále doprovázen členem 

CCN). Komunita nabízí mladým také po tomto dvouletém období tříměsíční 

(„cyklus A“), půlroční („cyklus C“) či roční („cyklus A + cyklus C“) formaci 

v komunitních formačních centrech (Hautecombe, Saragosa). Konkrétní kroky 

každého jsou individuálně rozlišovány společně s komunitou.      

 

4.2.7 Fraternita mladých pracujících (JeunesPro
72

) 

Pro ty, kteří absolvovali dva roky JCN a nejsou již studenty, pro ty, kteří 

chtějí prožívat komunitní spiritualitu v konkrétním společenství, pro ty, kteří 

touží po pravidelném sdílení s lidmi o svých profesních, osobních i duchovních 

otázkách, pro ty je tu fraternita mladých pracujících.  

Věkové rozpětí mladých pracujících je 22 až 33 let, ale v individuálních 

případech lze i přesahovat. Tato skupina se schází jednou za měsíc nebo za tři 

týdny vždy u někoho doma, kde tráví čas společným jídlem, sdílením a 

modlitbou. Třikrát do roka je pro ně organizován formační večer, jeden 

formační víkend a společná týdenní dovolená v létě. Mladí se také účastní 

společného výjezdu do Francie na Forum JeunesPro, které je mezinárodním 

setkáním mladých z fraternit pracujících. Závazkem je účast pokud možno na 

všech těchto akcích. Mladí mají možnost přijmout nabídku duchovního 

doprovázení, ale není to podmínkou fraternity mladých pracujících.   

 

                                                 
72

 Z francouzského Jeunes Professionnels. 
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4.2.8 Modlitební společenství 

Modlitební společenství Komunity Chemin Neuf bych již do této kapitoly 

nemusela zařazovat, protože není pořádáno pouze pro cílovou skupinu 

mládeže. Přesto popisu této aktivity zde dávám krátký prostor, jelikož je 

součástí závazku JCN a nemalou část účastníků tvoří právě mládež. 

Hovorově je toto setkání označeno jako „modlitebko“ nebo také „chvály“. 

Koná se pravidelně každý týden v úterý večer od září do června v centru Prahy 

v kostele sv. Bartoloměje.
73

 Náplní tohoto společenství je charismatická 

modlitba chval. Jednou za měsíc se na chválách v Praze promítá film Net For 

God, po kterém následuje sdílení. Po oficiálním programu je zde prostor pro 

osobní setkání, neformální rozhovory a navazování nových vztahů u malého 

občerstvení. Na průběhu chval se podílí členové komunity, JCN či 

dobrovolníci.   

 

  

                                                 
73

 Jinak se koná v úterý večer ve všech komunitních domech a na místech, kde komunita 

působí. 
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5 Výzkumná část 

V této části práce chci prezentovat výsledky dotazníkového šetření. Cílem 

mého šetření bylo zjistit, jak jsou podle účastníků v CCN naplňovány cíle 

pastorace mládeže a kde sami mladí vidí v práci s mládeží v komunitě výhody 

a kde prostor pro růst a zlepšení. 

Otázky jsem tvořila z velké části na základě kapitoly 1.5 Cíle pastorace 

mládeže.   

 

5.1 Metodologie 

Jako prostředek výzkumné části jsem použila dotazníkové šetření, ve kterém 

jsem využila kvalitativní metody. Celkem jsem připravila 20 otázek s převahou 

otevřených
74

. Dotazník jsem rozdělila na dvě části. První, obecná, část se 

týkala základních informací o účastnících mládežnických aktivit komunity. 

Druhá část se zaměřila na to, jakým způsobem jsou naplňovány teoretické cíle 

pastorace mládeže v komunitní praxi. Data jsem zjišťovala rozesláním 

dotazníku elektronickou poštou na adresy účastníků mládežnických akcí 

v CCN. Mládežníků, kterým jsem poslala dotazník, bylo celkem 38, 

zaznamenaných odpovědí jsem obdržela celkem 25. 

 

5.2 Výsledky 

5.2.1 První část – obecné informace 

V této části jsem zjišťovala obecné informace o účastnících mládežnických 

akcí v komunitě.  

Otázky: 

1) Jaké je tvé pohlaví? 

Z 25 mladých vyplnilo dotazník 15 žen (60%) a 10 mužů (40%). 

                                                 
74

 Celý dotazník v příloze. 
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2) Kolik ti je let? 

Nejmladší respondentka měla 20 let, nejstaršímu respondentovi bylo 35 let. 

Nejčastěji vyplňovali dotazník mládežníci ve věku od 25 do 29 let, tato skupina 

tvořila 44%. Druhou nejpočetnější skupinou byli ti od 20 do 24 let, dohromady 

zastoupili 36% a 5% tvořila skupina od 30 do 35 let. Průměrný věk celé 

skupiny dotázaných je 26,5 roku. 

 

Graf 1: Věkové rozložení účastníků mládežnických akcí. 

3) V jaké situaci se nacházíš? 

Účastníci byli nejčastěji již mladí pracující, celkem tvořili 44%. Druhou 

nejpočetnější skupinou byli studenti, kterých bylo 32%. Poslední skupinu 

tvořili mladí, kteří nestudují ani nepracují, těch bylo 24%. Jedna respondentka 

z této poslední skupiny je na mateřské dovolené. Zbylých pět mladých z této 

skupiny žije v rámci komunity ve službě nebo na formačním cyklu. 

 

Graf 2: V jaké situaci se mladí nachází. 
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4) Jak dlouho znáš komunitu Chemin Neuf? 

 Nejdéle znala komunitu žena a to 14 let. Nejkratší znalost komunity měla 

jiná respondentka a to 2 roky. Nejčastější odpovědí bylo 8 let. Průměrná délka 

doby známosti s komunitou činí 7 let. 

 

Graf 3: Jak dlouho znají mladí komunitu. 

5) Jakých akcí/aktivit s Komunitou Chemin Neuf se účastníš/ses účastnil?  

Všichni respondenti se účastnili alespoň jednou komunitní víkendovky pro 

mládež. Velká většina se pak účastnila modlitebního setkání, Velikonoc, 

Jericha a Mezinárodního festivalu pro mladé. Téměř třetina respondentů (28%) 

byla s CCN na Komunitní stáži a Škole jazyků. V otevřené odpovědi uvedli 

navíc dva respondenti, že se účastnili týdenní akce Exodus pro mladé od 14 do 

18 let a tři respondenti absolvovali komunitní formaci.  

 

Graf 4: Jakých akcí se mladí s CCN zúčastnili. 
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6) Chodíš/chodil jsi na komunitní modlitební setkání v Praze? Pokud ano, 

jak často? 

Na modlitební setkání v Praze chodilo či chodí pravidelně 72% dotázaných. 

Naopak vůbec na modlitební setkání nechodily dvě dotázané pravděpodobně 

z toho důvodu, že jsou z Brna a nestudují v Praze. Celkem 20% mladých šlo na 

modlitebním setkání jednou za 14 dní, jednou do měsíce či zřídka. 

 

Graf 5: Jak často mladí navštěvovali/navštěvují modlitební setkání v Praze. 

7) Účastníš se/účastnil ses víkendovek či dalších vícedenních komunitních 

akcí pro mládež pravidelně? 

Všichni, kteří na dotazník odpovídali, se vícedenních komunitních akcí 

účastnili alespoň dvakrát do roka.Těch, co se účastní/účastnili alespoň čtyřikrát 

v roce je velká většina. 

 

Graf 6: Jak často se mladí účastní/účastnili vícedenních komunitních akcí. 
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5.2.2 Druhá část – naplnění obecných cílů pastorace mládeže v CCN 

V této části jsem se věnovala otázce, jak jsou naplňovány cíle pastorace 

mládeže v CCN podle účastníků komunitních akcí. Otázky v této části byly 

výlučně otevřené a odpovídali na ně všichni mládežníci vyplňující dotazník. 

8) Poskytuje/poskytovala ti komunita prostor pro společenství? Pokud 

ano, jak konkrétně? 

Nejčastější odpovědí (10x) na tuto otázku bylo zmiňování fraternit a 

komunitního stylu sdílení. Během tohoto času ve skupině a při vzájemném 

naslouchání zakoušeli mladí nejčastěji prostor pro společenství. Dalšími 

nejčastěji zmíněnými odpověďmi (9x) byl čas během společných 

chval/modlitebního setkání a zároveň čas strávený při různých aktivitách. 

Vícekrát (6x) bylo zmíněno také společenství JCN. Třikrát se objevila 

odpověď, že prostor společenství mladí zakouší během společné služby. 

Dvakrát byla zmíněna fraternita JeunesPro a akce Exodus, které se účastnili 

mladí dříve v rámci misie 14-18. 

V jedné odpovědi respondentka uvedla, že ji však komunita neposkytuje 

společenství „v tom smyslu, že bychom se každý týden scházeli v malé skupince 

lidí, která se dobře zná. Bohužel ani JCN mi tohle nepřineslo, což mě trochu 

zklamalo.“ Tato odpověď velmi konkrétně a jasně poukazuje na chybějící 

článek, který komunitě v pastoraci mládeže schází – každotýdenní setkání 

výlučně mladých lidí.   

9) Učí tě komunita žít ve společenství? Pokud ano, jak konkrétně? 

Jedna ze všech pětadvaceti odpovědí byla negativní: „Přímo ne, spíš svým 

příkladem komunitního života.“ Jeden mládežník též čerpá z příkladu života 

společenství, nedokáže však říct, jestli ho to učí životu ve společenství.  

Zbytek respondentů odpověděl na otázku kladně. Nejčastěji v pozitivních 

odpovědích zaznívala služba (9x) a sdílení ve fraternitách či sdílení společného 
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života (7x). Z aktivit určených mladým se v odpovědích ještě objevili: 

víkendovka, modlitební setkání, večer smíření
75

 (vše 2x); festival mládeže, 

společenství JCN. Aspekt vedení ke smíření vede mladé „k otevřené 

komunikaci s druhými“, jak napsal jeden respondent.  

Mnoho odpovědí reflektovalo konkrétní osobní obohacení, které mladí 

v komunitním společenství pocítili. Například sebepřekonání se (často během 

služby), seberozvoj (poznání silných a slabých stránek, organizování, 

koordinování, animace, vedení jiného společenství, trpělivost a respektování 

druhých) a hlubší otevření se druhým, což bylo důsledkem konfrontace se 

společenstvím. Jedna respondentka zmínila kromě dalšího i mezinárodní aspekt 

komunity, který ji velmi obohacuje a „a snaží se vést k toleranci a zanechání 

předsudků“. 

Jeden respondent napsal, že komunita k životu ve společenství nabízí 

vhodné akce a prostory avšak „Po zrušení studentského domu
76

 život ve 

společenství upadl.“ Tato odpověď jasně reflektuje další nevýhodu komunitní 

práce s mládeží a tou je chybějící prostor v centru Prahy, který by dával 

mladým možnost zázemí.  

                                                 
75

 Večer smíření je často součástí různých komunitních programů určených nejen pro mládež a 

vychází z komunitního života (konkrétně z devátého bodu komunitních závazků). Jedná se o 

večer, kdy je nabídnuta možnost uskutečnit různé kroky smíření ve vztahu k Pánu i ve vztahu 

k bratrům či sestrám nebo ve vztahu k sobě (např. možnost svátosti smíření, přímluvné 

modlitby, možnost napsat dopis smíření Bohu či člověku, který je možné odeslat; možnost 

vzájemného umytí nohou jako symbolického smíření s přítomným bratrem/sestrou atd.). Vše 

probíhá za doprovodu hudby a modliteb. 
76

 Další z iniciativ CCN v misii mládeže je vedení „studentských domů“ – nabídka 

křesťanského bydlení v univerzitních městech pro studenty či mladé pracující. Domy mají svůj 

řád a mladí se podílí na jejich chodu a na chodu společenství, které se kolem nich utváří a tak 

dávají jisté zázemí mimo jiné i misii mládeže 18–30.  
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10) Učí tě komunita prožívat spoluzodpovědnost za společnost? Pokud 

ano, jak konkrétně? 

V této otázce jsem nijak nespecifikovala, jakým způsobem mají respondenti 

„spoluzodpovědnost za společnost“ chápat. Od toho se odvíjela různost 

odpovědí a jejich pojetí. 

Celkem 7 respondentů se vůči prožívání spoluzodpovědnosti za společnost, 

ve smyslu jednoho velkého celku, vymezilo negativně – tento aspekt je v CCN 

spíše v ústraní nebo ho mladí sami na sobě nepozorují. 

Nejvícekrát byla zmíněna prožívaná spoluzodpovědnost v rámci 

společenství a za společenství, ve službě na akcích nebo při konkrétní 

zodpovědnosti za daný úkol. Odpovědí v tomto smyslu bylo dohromady 12. 

Jako další forma zodpovědnosti byla zmíněna dvakrát odpovědnost za jednotu 

církví/křesťanů a uvědomění si touhy/zodpovědnosti evangelizovat. Tři 

mládežníci odpověděli ve smyslu, že komunita jim pomáhá načerpat v jejich 

křesťanském životě a poté vnášet odpovídající hodnoty zpět do světa. Jednou 

v odpovědích zazněla i komunitní iniciativa Net for God. 

Dvě mládežnice zmiňovali velmi podobně fakt, že právě různost členů 

v komunitě jim dává pociťovat spoluzodpovědnost. Jedna z nich napsala: 

„cizinec, starý, mladý, řeholník, dítě, člen jiné denominace… Tato zkušenost 

rozšiřuje obzory, a tudíž nelze být hluchý k problémům společnosti.“ 

Jeden respondent v rámci své odpovědi napsal: „Trochu mi přijde, že chybí 

vztahy s jinými společenstvími mládeže, návaznost na větší uskupení.“ Tato 

odpověď reflektuje fakt, že se komunita budování vztahů s jinými 

společenstvími příliš nevěnuje. Již sám široký rozsah aktivit, které zaštiťuje a 

pestrá různost cílových skupin, na které se komunita zaměřuje, nedávají prostor 

jistému cílenému vyjití ze sebe či cílenému budování vztahu s jiným 

(mládežnickým) společenstvím. 
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11) Máš v komunitě možnost budovat osobní vztahy? Pokud ano, jak 

konkrétně? 

Prostor pro budování osobních vztahů nejčastěji mladí prožívali na 

komunitních akcích pro mládež, to ve svých odpovědích zmínilo celkem 13 

mládežníků. Na druhém místě byly zmíněny rozhovory, sdílení a fraternity (9x) 

a společně strávený čas (též zmíněn 9x). 

Jako prostředek pro budování vztahů méněkrát zazněly: služba (3x), 

chvály/modlitební setkání (2x), společná spiritualita (1x) a duchovní 

doprovázení (1x). 

Výsledek budování těchto vztahů uvedlo dohromady 7 respondentů: 5 

mládežníků uvedlo, že díky komunitě mohou budovat blízké přátelské vztahy, 

2 mládežníci uvedli, že díky komunitě potkali svého partnera. 

12) Pomohla komunita budovat tvou identitu a odolnost vůči 

společenskému tlaku? Pokud ano, jak konkrétně? 

Odpovědi na tuto otázku by se daly rozdělit na ty, které popisovaly 

prostředky k budování identity a na ty, které reflektovaly konkrétní posuny 

v osobní identitě. 

Nejčastěji zmíněným prostředkem k budování identity byla služba a 

společenství (zmíněné často dohromady nebo i zvlášť), uvedená v odpovědích 

12krát. Celkem 5 mládežníků vnímalo budování vlastní identity skrze duchovní 

doprovázení. Dalšími prostředky byly: duchovní cvičení a přijetí 

zodpovědnosti (zmíněny 2x), misie 14–18, JCN, přednášky a svědectví, vedení 

k osobní modlitbě. 

Konkrétní posuny v osobní identitě mladí zažívali v různých oblastech. Ve 

12 odpovědích zaznělo, že komunita jednotlivcům pomohla rozvinout vztah 

k Bohu, více poznat Krista, ukotvit se v křesťanském životě, přijmout identitu 

Božího dítěte a odpovědi v podobném duchu týkající se prohloubení osobní 

víry. Celkem 9 odpovědí se týkalo osobního rozvoje (př. „společenství mi 
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pomohlo najít mé dary“, „naučila jsem se, že můžu říkat ne, začala jsem si více 

věřit“), poznání a přijetí sebe sama (př. „pomáhá mi objevovat samu sebe a 

pracovat na sobě“, „dokážu lépe přijmout sám sebe a následně i druhé“), a 

uzdravení vnitřních zranění (př. „přišla jsem tam zraněná a stydlivá […] 

postupně přišlo uzdravení“). 

Jeden respondent napsal, že právě ve vymezování se vůči společnosti 

komunita jeho potřeby rozhodně nenaplnila. „Myslím, že co se týká věcí ve 

spojitosti právě se společností […] v reálném životě je uskutečňování víry 

mnohem komplikovanější než to vedoucí v komunitě šířili.“  

13) Máš možnost podílet se a podílíš se na vytváření programů různých 

komunitních akcí a aktivit? Pokud ano, jak konkrétně?  

Až na jednoho respondenta, který se podílí jen málo, se všichni vyjádřili 

kladně a ve svých odpovědích uváděli konkrétní služby, jakými se na utváření 

programů podílí (př. organizační tým, moderace, vaření, zajištění chodu 

v domě, hudba a doprovod chval, svědectví, vedení workshopů, sportovní 

aktivity atd.). 

14) Pomáhá/pomohla ti komunita stát se (v jakémkoli rozměru) více 

dospělým? Pokud ano, jak konkrétně?  

Dva mládežníci na tuto otázku odpověď nevěděli. Jeden respondent uvedl, 

že pomoct stát se dospělým ani není možné, dále uvedl: „některé [věci] mě 

dokonce v budoucnu tváří tvář s životní realitou mátly (především 

jednostranně, jednoduše dogmaticky podávané pravdy). Komunita mi spíše 

vytvořila zázemí, co se týče vztahů a podmínky pro prohloubení mého 

duchovního života - samotného vztahu k Bohu a duchovní prožitky. To je pro 

mě největší přínos do života, který mi komunita zprostředkovala.“
77

 

                                                 
77

 Důležitost duchovních prožitků pro duchovní život mladého člověka popisuje i Martinek 

(Srov. MARTINEK, Ztracená generace?, str. 77, 122–129.) a zmiňuje, že právě hnutí 

charismatické obnovy touhu mladých po duchovních zkušenostech často naplňují. 
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Dohromady 10 respondentů zmínilo ve svých odpovědích rozměr 

zodpovědnosti. Odpovědnost, kterou přijali v komunitě, jim pomohla stát se 

více zodpovědnými za svůj život, za život druhých, ve vztazích. Devět 

respondentů v odpovědích napsalo, že CCN jim pomohla dospívat ve vztahu 

k Bohu, v modlitebním životě či v osobní víře. Vždy 2krát byly zmíněny tyto 

kompetence, které díky CCN u mládežníků vzrostly: samostatnost, uvědomění 

si vlastních hranic, rozhodnost, rozvoj schopností. 

Jedna mládežnice uvedla, že posun k dospělosti vnímala „paradoxně možná 

díky nutnosti v určitých místech se vůči komunitě vymezit a vyjasnit si svůj 

vlastní postoj“. Dvě respondentky napsaly, že důležitý podnět pro růst je pro 

ně přijatá důvěra, kterou jim komunita ve svěřených úkolech dává.  

15) Setkal ses/setkáváš se díky komunitě s živým Kristem? Pokud ano, v 

jakých konkrétních situacích?  

Šestnáct mladých zmínilo ve svých odpovědích modlitbu (ať už osobní 

modlitbu s Písmem – na kterou je během víkendů vždy vyhrazen čas, modlitbu 

chval nebo přímluvnou modlitbu). Dohromady byla modlitba ve všech různých 

podobách zmíněna 27krát. Celkem 9 mladých zmínilo, že se s živým Kristem 

setkávají ve společenství, s ostatními. Svátosti (adorace, mše, zpověď) uvedlo 

7 mladých. 

Jako další situace, setkání s Kristem zazněly: svědectví druhých (4x), 

služba, duchovní cvičení, večer smíření (3x), duchovní doprovázení (1x). Dva 

mladí uvedli, že se s živým Kristem setkávají díky spiritualitě a konkrétní 

duchovní formě akcí. 

16) Pomohla/pomáhá ti komunita více se otevřít i jiným křesťanským 

společenstvím? Můžeš uvést konkrétní příklad?  

Mezi odpověďmi se nenašla žádná odpověď negativně reflektující tuto 

komunitní realitu. V rámci této otázky respondenti zároveň odpovídali 

nejobsáhleji a nejvíce se zde rozepsali. 
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Nejčastější odpovědí byla, že se mladí otevřeli jiným společenstvím díky 

konkrétním přátelstvím a vztahům, které měli možnost s jinými příslušníky 

církví v komunitě navázat. Dále to bylo díky účasti na bohoslužbách jiných 

církví, díky vyučování/přednášce nebo Modlitbě za jednotu křesťanů. 

Mladí často zmiňovali, že: se naučili hledat to, co sjednocuje; objevili 

v sobě touhu poznávat jiné církve; díky komunitě si uvědomili realitu rozdělení 

a pocítili ji jako bolest; zbourali své předsudky vůči různým církvím. 

 Jedna respondentka však uvedla: „některé věci mi tu scházeli, co se týče 

naší katolické církve, konkrétně větší projevení úcty k Marii“. 

17) Můžeš konkrétně napsat, jakým způsobem tě Komunita 

obohacuje/obohacovala oproti jiným společenstvím (pokud ses s nějakými 

setkal)?  

Pět mládežníků odpovědělo, že společenství CCN nemají s čím srovnat. 

Zbytek odpovědí se týkal hlavně buď celkového zaměření (spirituality, 

povolání) komunity, nebo důrazu na modlitbu a stylu programů. 

Dohromady 5 respondentů zmínilo obohacení díky (ignaciánské a 

charismatické) spiritualitě komunity. Dále mladí zmínili: ekumenický rozměr 

(3x), způsob vedení fraternit a prostor pro sdílení (též 3x) a mezinárodní aspekt 

komunity. 

Celkem 11 mládežníků ocenilo ve svých odpovědích důraz na rozměr 

modlitby a osobního vztahu s Bohem. Obohacení podle některých v tom, že 

komunita na všech svých akcích pro mládež dává prostor jak osobní modlitbě 

s Písmem, tak společné modlitbě (chválám). Některé odpovědi: „v jiných 

společenství se spíš povídalo o Bohu než s Bohem“, „autentické a opravdu živé 

společenství“, „Bůh byl skutečnou prioritou programu“ atd. 

Jiní odpověděli (5x), že oceňují hloubku programů, způsob, jakým je 

program sestaven a dává prostor práci na sobě.  Přijetí a otevřenost také 

vyzdvihlo 5 respondentů. 
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18) Můžeš napsat, v čem vidíš klady/výhody komunity v pastoraci 

mládeže?  

Nejčastěji (8x) respondenti opět zmiňovali orientaci na osobní vztah 

s Bohem, důraz na modlitbu a život víry. Na druhém místě (6x) se jako výhoda 

komunitní pastorace mládeže umístil mezinárodní rozměr komunity zároveň se 

způsobem organizování akcí mladými. Mezinárodní rozměr umožňuje mladým 

vyjet do ciziny, poznávat mládež z jiných zemí, vzájemně se obohacovat a 

rozšiřovat obzory. Klad je také v tom, že „akce organizují zejména mladí pro 

mladé“, „tým je složen z lidí, kteří jsou v daném věku“ (JCN, Éclats), 

„komunita se nebojí hodně riskovat, důvěřovat nezkušeným a dávat hodně 

odpovědnosti mladým“. 

Dále mladí vyzdvihli komunitní spiritualitu (4x), přijetí, otevřenost, osobní 

přístup, naslouchání (celkem 6x), originalitu programů (2x), komunitní zázemí, 

duchovní doprovázení a život v komunitních domech. 

Třikrát mladí poukázali na dobrou propagaci, ve dvou případech však 

s lítostí konkretizovali, že se to týká propagace misie mládeže ve Francii. 

19) Je něco, co tobě konkrétně v oblasti práce s mládeží v komunitě chybí 

(aktivity, přístup, pravidelnost akcí atd.)?  

Dva respondenti uvedli, že jim nic nechybí. Dohromady se vyjádřilo 8 

mladých k pravidelnosti akcí a k nabízeným aktivitám. Šest z nich by bylo rádo 

za více akcí a větší pravidelnost. Jeden respondent uvedl, že by mohlo být víc 

akcí pro svobodné nad 30 let. Jedna respondentka zase postrádá v komunitě 

společenství mladých manželů a přípravu snoubenců
78

. 

Tři mládežníci napsali, že jim chybí větší počet lidí, kteří by se misii 

mládeže věnovali. Mladí zmínili, že jim také chybí: spolupráce (např. 

s ADCM) a větší otevřenost jiným společenstvím, lepší propagace a 

                                                 
78

 Ve Francii příprava snoubenců funguje pod názvem „Cana Fiancés“ (česky „Kána 

snoubenců“), v ČR však na tuto aktivitu nejsou dostatečné síly a zatím asi ani velká poptávka, 

která by vznik této aktivity iniciovala.   
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komunikace s veřejností (PR), menší předvídatelnost a nová náplň programů 

víkendovek, lepší komunikace v rámci služebníků a přehlednější organizace 

akcí. 

Mladí se také shodli na potřebě studentského domu, jistého centra mládeže, 

které by bylo lépe dostupné a kde by mladí mohli sdílet každodenní život a 

budovat zázemí pro misii mládeže. Tuto potřebu vnímá celkem 8 mladých. 

Jedna odpověď zajímavě reflektovala zaměření misie: „V komunitě mi 

možná trochu chyběl větší prostor pro mužský rozvoj, pro přijetí zodpovědnosti 

za sebe sama a lidi okolo sebe. Sdílení a citový život jsou přeci jen silnější 

doménou žen. Rozvoj mužství jsem prožíval pouze v osobní rovině mimo 

zajišťované aktivity.“ Další odpověď, která se vymykala, zněla: „odbornější 

vedení, které si je vědomo složitosti života, problematičnosti individuálního 

vývoje člověka a ne jednostranného náhledu na věci.“ 

20) Můžeš napsat, jaké vidíš v komunitě možnosti změn a posunů v oblasti 

práce s mládeží? 

V rámci této otázky odpovídali mladí velmi podobně jako u předchozího 

dotazu. Přece jen se odpovědi nepatrně lišili. 

Žádné možnosti změn nevidí 6 respondentů. Dohromady 8 mladých vnímá, 

že by v misii mládeže bylo potřeba více lidí, snaha aktivovat mladé, aby sami 

nesli tuto misii, motivování nových mladých, více členů komunity a více času 

ze strany CCN věnované misii mládeže v ČR. Jeden respondent zmínil nutnost 

efektivnější komunikace mezi organizátory. 

Stejně tak 8 mládežníků vnímá potřebu lepší propagace, využívání 

sociálních sítí, technologií a celkově lepší úroveň PR oblasti, která bude 

odpovídat zaměření dnešní mládeže. Celkem 4 respondenti zmínili problém 

chybějícího studentského domu. Tři uvedli jako možnost posunu (motivování 

k) založení menších pravidelných společenství, kde by se lidé scházeli kromě 

oficiálních komunitních akcí. Dva napsali jako možnost změny volnější nebo 
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obměněný program na víkendovkách, který by dával větší prostor pro budování 

vztahů. 

 

5.3 Analýza výsledků  

Dotazníku se zúčastnilo jen 25 aktivních mládežníků z CCN. Není proto 

samozřejmě možné generalizovat a vynášet dogmatické závěry o pastoraci 

mládeže v komunitě. Přesto je tento výzkum důležitou součástí práce a přinesl 

zajímavý pohled na věc z pozice mládeže. Na základě šetření jsem chtěla 

zhodnotit, jak jsou v CCN naplňovány cíle pastorace mládeže a navíc zjistit, 

kde jsou silné stránky a kde prostor pro růst v komunitní práci s mládeží. V této 

části celý výzkum stručně shrnu. 

Z odpovědí na otázky vyplynulo, že komunita poskytuje mladým prostor 

pro společenství, učí mladé ve společenství žít a zároveň zde je možnost 

budovat osobní vztahy. Velmi důležitým aspektem CCN je specifický prvek 

společenství – sdílení ve fraternitách – který mladí často ocenili. Co se týče 

plnění teoretických cílů pastorace mládeže, je prožívání spoluzodpovědnosti za 

společnost slabou stránkou komunity. Naopak participovat a zapojovat mladé 

do organizace akcí se v CCN daří velmi dobře. Díky delegované zodpovědnosti 

mohou mladí růst do dospělosti a poznávat svou identitu. Svou identitu a 

dospělost budují v komunitě i díky duchovnímu doprovázení a rozvíjení vztahu 

s Bohem. Velkou prioritou komunity je právě vedení mladých ke Kristu, což 

mladí vnímají a oceňují. Ekumenický rozměr komunity pomáhá mladým 

otevřít se jiným společenstvím a bourat možné předsudky.  

Silné stránky komunity v pastoraci mládeže leží jednoznačně v její orientaci 

na rozvíjení víry, vedení mladých k osobnímu vztahu s Bohem a prohlubování 

vlastního duchovního života (skrze osobní i společnou modlitbu). Osobní 

setkání s Kristem mohou mladí lépe prožívat skrze jasný směr komunitní 

spirituality a povolání, což lze považovat za její další výhodu. V neposlední 
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řadě je kladem společenství mezinárodní rozměr společenství, který je lákavý 

právě pro mladé. 

Hlavním nedostatkem komunity v misii mládeže je chybějící studentský 

dům v Praze. Komunita nemá lépe dostupné zázemí v centru Prahy, kolem 

kterého by se mohlo společenství mladých soustředit a růst. Dále by do misie 

mládeže bylo třeba zapojit více lidí a investovat více času, od toho by se potom 

pravděpodobně odvíjela i možnost větší pravidelnosti akcí (či zavedení nových 

akcí – pro svobodné nad 30 let, snoubence atd.). Často zmíněnou slabou 

stránkou je i propagace misie, komunikace s veřejností a využití moderních 

prostředků k oslovení mladých. Za nevýhodu by se mohlo považovat, že 

v komunitě neexistuje pravidelné setkávání skupiny mladých ve smyslu např. 

každotýdenních farních společenství mládeže a také to, že CCN cíleně 

nespolupracuje s jinými společenstvími či ADCM.  

   

5.4 Diskuze 

Vzhledem k tomu, že otázky šetření vyžadovali často sebereflexi či 

konstruktivní kritiku společenství, byl dotazník časově náročnější. V některých 

odpovědích se respondenti odkazovali na své odpovědi z jiných otázek.  

Je na místě také podotknout, že šetření se zúčastnili z velké většiny 

respondenti, kteří byli/jsou aktivními služebníky v misii mládeže. Z toho 

důvodu může být dotazník lehce tendenční a podávat zkreslený pohled na 

pastoraci ve prospěch CCN. Na druhou stranu, tím, že mládežníci komunitu 

znali dobře, mohli konstruktivně reflektovat i její nedostatky, které by možná 

z prvního pohledu nového účastníka nebyly tak zřejmé. 

Jeden respondent v rámci svých odpovědí častěji kritizoval jednostrannost a 

neodbornost vedení misie a názory podávané komunitou, které neodpovídaly 

realitě. Jeho odpovědi jsem citovala ve zpracování výsledků. Bohužel však 

nebyl ve své kritice jasný a své zkušenosti nijak nekonkretizoval. Z toho 
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důvodu jsem jeho odpovědi nezahrnula v analýze výsledků do slabých stránek 

komunitní pastorace mládeže.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo popsat pastoraci mládeže v Komunitě Chemin Neuf. 

Tento záměr jsem splnila v teoretické části práce, ovšem již v této části jsem 

(hlavně ve 4. kapitole) vycházela z praxe a z osobních zkušeností s komunitou. 

Dále jsem na základě šetření chtěla zhodnotit, jak jsou v CCN naplňovány 

teoretické cíle pastorace mládeže. Navíc jsem chtěla zjistit, kde sami mladí 

z CCN vidí silné stránky a kde prostor pro růst v komunitní práci s mládeží. 

Šetření přineslo zajímavé výsledky. Komunita mládeži poskytuje prostor 

pro společenství, ve kterém se mladí učí žít a budovat osobní vztahy hlavně 

skrze jedinečný způsob sdílení ve fraternitách. Mladí v komunitě rozvíjí svou 

identitu a stávají se zde více dospělými i díky často přijímané zodpovědnosti, 

která vyplývá z podílení se na programech. To vše se děje s hlavní prioritou, 

kterou představuje osobní vztah k Bohu, což vyplývá i z komunitní spirituality. 

Obohacením pro mladé je i komunitní povolání k ekumenismu. Nejméně 

realizovaným cílem pastorace mládeže je vedení mladých k prožívání 

spoluzodpovědnosti za společnost. 

Jasnou nevýhodou komunitní pastorace mládeže je chybějící studentský 

dům, nedostatek služebníků a času věnovaného misii (od toho by se mohla 

odvíjet větší pravidelnost a nové akce a další iniciativy). Rezervy mladí vidí i 

v propagaci a využívání moderních technologií ke komunikaci s mladými. 

Silné stránky spočívají v orientaci komunity na rozvíjení hlubokého života 

víry, což je určeno i jasnou komunitní spiritualitou. Komunita tak odpovídá na 

touhu současné mladé generace po duchovních zážitcích. Výhodou je i 

mezinárodní rozměr komunity, což je zejména pro mladé lidi atraktivní.   

Jak už jsem zmínila v úvodu, tato práce reflektuje zatím málo zmapované 

pole pastorace mládeže v nově vzniklých charismatických společenstvích, 

hnutích a komunitách. Věřím, že je pouze malým krokem na cestě, která čeká 

na ucelené prozkoumání. Jako zajímavý námět další práce by mohlo být 
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například srovnání přístupů k pastoraci mládeže těchto nově vzniklých 

společenství.   
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JeunesPro – Mladí pracující (Jeunes Professionnels) 

NFG – Net For God 

ŘKC – Římskokatolická církev 
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