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Úvod 

Cíl mé bakalářské práce vychází z konečného cíle katecheze „uvést někoho nejen 

do styku, ale do společenství, do důvěrného vztahu s Ježíšem Kristem.“ (Srov. VDK, čl. 

80). Specifickým cílem je navrhnout náměty pro katechetická setkání s dospělými tak, 

aby přispěla k prohloubení porozumění svátosti smíření a jejímu místu v životě 

dospělého člověka z víry. 

V první kapitole jsou představeny identita a úkoly katecheze s dospělými zejména 

s ohledem na téma smíření mezi Bohem a lidmi a některé didaktické prostředky. Těmi 

jsou základní katechetické modely: kérygmatický, antropologický a prorocký, které 

budou využity v praktické části, a společná četba a sdílení poselství biblických textů. 

Druhá kapitola je věnována obsahu tématu smíření mezi Bohem a lidmi. Jsou 

zvoleny tři tematické okruhy, které jsou podrobněji komentovány na základě Písma 

svatého, aktuálních dokumentů církve a liturgických knih: 

1. Projevy Boží lásky k člověku (zájem o člověka, Boží plán spásy, milosrdenství 

k hříšníkům); 

2. Hřích v životě člověka (jeho podstata, vliv na společenství s Bohem a na život 

člověka); 

3. Liturgie svátosti smíření.   

Třetí kapitola tvoří jádro práce. Představuje cyklus tří katechezí pro dospělé, které 

vycházejí z vybraného biblického textu a z liturgických obřadů. V každé katechezi je 

zvolen jeden z výše jmenovaných katechetických modelů. V práci jsou popsána 

východiska této katecheze, klíčové otázky pro porozumění poselství biblického textu 

a otázky k jeho aktualizaci, nad kterou se každý účastník má zamýšlet sám:  

1. Potřebuje člověk smíření a odpuštění? Patří to k jeho základním lidským 

potřebám? Může bez něho žít? 

2. Jaké cesty nabízí Bůh (a církev) člověku, aby došel smíření? Jak je mohu 

využít? Co mi mohou poskytnout? 

3. Může jednotlivec soudit morální život jiných lidí? Jaké předsudky jsou v nás 

a co způsobují v mezilidských vztazích a v životě společnosti? 

Jednotlivé katecheze byly realizovány ve společenství dospělých farnosti Velký 

Šenov, proto je v úvodu kapitoly toto společenství stručně charakterizováno. U každé 



8 

 

katecheze jsou uvedeny některé reakce, postřehy a výpovědi účastníků katecheze. 

V závěru každé z nich je provedena reflexe na základě otázek: Jak může pomoci 

katecheze sebereflexi člověka k uvědomění si významu smíření s Bohem a s lidmi 

a praxi žít ze svátosti smíření? Jaké má k tomu didaktické prostředky? Jak dospělí lidé 

na katechezi reagují? 

1 Katecheze s dospělými a její didaktické prostředky 

1.1 Katecheze s dospělými - jako růst ve víře 

Katecheze s dospělými je hlavní a nejdůležitější formou katecheze, protože uvádí 

věřícího do stále většího společenství s Bohem v Kristu Ježíši skrze Ducha svatého.1 

„Obrací se k jednotlivcům, kteří jsou povoláni k přijetí různého typu odpovědnosti 

ve společnosti, a k těm, kteří jsou někdy vystaveni dosti hlubokým změnám a krizím. 

Z toho důvodu má být víra dospělého ustavičně osvětlována, rozvíjena a chráněna, aby 

získala křesťanskou moudrost, která dává smysl, jednotu, naději různorodým 

zkušenostem jeho života osobního, společenského a duchovního.“2  

Aktuálně se k tématu růstu ve víře a katecheze vyjádřil papež František v exhortaci 

Radost evangelia: „Člověk na své cestě k Bohu roste ve víře, jenom když na ni 

odpovídá. K tomu abychom stále dokonaleji žili, jak chce Duch (Řím. 8,5), je potřebné 

nechávat se přetvářet v Krista.“3 První podstatnou roli v ní má kérygma. Kérygma není 

jen prvotní hlásání o oběti Ježíše Krista a spáse, kterou nám daroval, o tom, že po svém 

vzkříšení je stále s námi a posiluje nás. Kérygma je oheň Ducha, který nás zapaluje 

k stále větší víře, lásce a milosrdenství. Je první ve smyslu kvalitativním, protože je to 

zvěst principiální, a ve všech etapách a momentech katecheze se jí má stále znovu 

naslouchat a různými způsoby ji hlásat.4 Kérygma se má hlásat různými způsoby – 

formou katecheze nebo evangelizace. Formace v katechezi stojí právě na kérygmatu, 

                                                 

1 Srov. dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice (dále 

   DSKNV), čl. 49.  

2 Všeobecné direktorium pro katechezi (dále již jen VDK), čl. 173. 

3 Papež František, Evangelii Gaudium, Apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě, 

  Paulínky, čl. 162.  

4 Tamtéž s. 104. 
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aby každý katechizující správně chápal poselství evangelia, že Boží láska přináší spásu, 

přičemž ponechává svobodu člověku a má být povzbuzením a radostí na cestě víry.  

Církev specifikuje všeobecné a zvláštní úkoly katecheze s dospělými ve Všeobecném 

direktoriu pro katechezi v čl. 175. Našeho tématu se týkají tyto: Podporovat formaci 

a zrání života v Duchu Krista zmrtvýchvstalého a to zvláště v životě ze svátostí; 

objasňovat současné náboženské a morální otázky, které si kladou lidé dnešní doby, 

související s morálkou, výchovou, sociálními problémy; vychovávat k správnému 

hodnocení společensko-kulturních změn v dnešní společnosti ve světle víry; formovat 

přijetí odpovědnosti za poslání církve a umět vydávat křesťanské svědectví 

ve společnosti.5 

Jedním z dalších cílů katecheze je, aby každý účastník objevil Boží poselství 

pro sebe a dospěl ke zkušenostem, které ovlivní jeho vnitřní postoje. Katecheze má 

nabídnout hlubší porozumění liturgickým textům a poskytnout náměty k rozjímání, díky 

kterým uvedeme svou víru v život. Účastník si má uvědomit, jak působí Bůh v jeho 

životě, jak mu může odpovídat, aby nešlo jenom o pouhé plnění náboženských 

povinností, ale aby člověk objevoval způsob osobního setkání, který je mu blízký. Toto 

sdílení zkušeností s druhými v rámci katecheze ve společenství přispívá k vzájemnému 

obohacení, které podpoří růst tohoto společenství.6  

 

1.2 Zralá víra 

Naše víra by neměla být dětská, ale dospělá. Co znamená věřit jako dospělý člověk? 

Věřit „jako dospělý“ znamená křesťansky se formovat. V dnešní době má tato formace 

dva základní úkoly: uvádět neustále do kontaktu s velkými prameny víry (neměnnou 

základnou) a rozvíjet a udržovat v dospělém člověku ochotu ke změně (objevit a ocenit 

tuto formaci jako proces).7 Co se týče pramenů, myslí se prameny biblické, liturgické 

a ostatní živá tradice církve. Co se týče obrácení, znamená uschopnit lidi, aby byli pevní 

a věrohodní a současně aby byli pružní, učenliví a otevření změnám. Ke zralé víře patří 

                                                 

5 VDK, čl. 175.  

6 Srov. DSKNV, čl. 18-19.  

7 BIEMMI, Enzo. Časopis Cesty katecheze 2/2013, článek Věřit v dnešní době „jako dospělý“ s. 23. 
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pozorné naslouchání Božímu slovu skrze písmo a současně také naslouchání vlastní 

kultuře. Kulturní zralost víry souvisí s její přijatelností a respektováním kultury 

a přispívá k budování společnosti. Často si vytváříme zkreslené představy o Bohu 

a víře, proto potřebujeme očišťování svých náboženských představ. Víra v Pána Ježíše 

je vztah, který je dynamický, otevřený a pevný, a proto ho nemůžeme uzavřít 

do nějakých schémat. Toto je nejdůležitější a nejdelikátnější úkol katecheze 

s dospělými; je to pravé místo obrácení, proměny způsobu myšlení. Modlami, před 

nimiž se máme mít podle Písma svatého stále na pozoru, jsou totiž naše vlastní 

schémata, do nichž máme sklony uzavírat Boha a sním i sebe samé a druhé lidi.8 

Křesťanská víra je zralá, když ochotně a ve svobodě přijímáme to, co je nám zdarma 

nabízeno. Je to přilnutí ke společenství bratří a sester, přijímání autority a schopnost 

slavit velikonoční tajemství jako zdroj a příslib naplnění osobního života i celých dějin. 

Nejlepší formace společenství lidí v církvi je, když se nám podaří udržet církev 

ve stavu obrácení. 

Cílem katecheze je pomoci člověku, aby ve společenství církve prožil osobní 

a hluboký vztah s Ježíšem. Aby někdo mohl mít takový vztah, potřebuje nejen 

teoretické znalosti, ale především do takového života musí být uveden v rodině a pak 

i v církevním společenství. Katecheze napomáhá v poznání víry. Vychovává věřícího 

nejen morálně, ale i k modlitbě osobní a liturgické. Liturgie, askeze, studium, dobré 

skutky jsou důsledkem autentického setkání s Kristem, protože člověk s autentickou 

zkušeností víry ví, že dar víry má v nádobě hliněné (2 Kor 4,7), a ví, že liturgii, askezi, 

studium a skutky lásky potřebuje, aby o víru nepřišel.9 

 

                                                 

8 BIEMMI, Enzo. Časopis Cesty katecheze 2/2013, článek Věřit v dnešní době „jako dospělý“ s. 24. 

9 SEDLOŇ, Martin. Cesty předávání víry, časopis Cesty katecheze č. 1, 2009 s. 13. 
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1.3 Didaktické prostředky pro katechezi s dospělými 

1.3.1 Didaktické modely katecheze 

K didaktickým metodám katecheze patří modely katecheze. „Model programu je dán 

tím, „kdo“ nebo „co“ je postaven do středu zájmu a na jaké cíle je kladen důraz.“10 

Historici katecheze rozlišují několik modelů, v této práci jsme převzali klasifikaci 

kardinála Dulese.11 První model kérygmatický má počátky v kérygmatickém hnutí, 

jehož iniciátorem byl J. A. Jungmann. Podstatu modelu lze shrnout jako základní jádro, 

které musíme hlásat důrazně a to je jádro tajemství Kristova. Všechny ostatní pravdy 

mají být vysvětlovány z této perspektivy. Nejdůležitější je evangelium a důraz na dějiny 

spásy, obzvláště v prorocké interpretaci událostí. Tento styl je mnohdy kombinován 

s liturgickým přístupem, tzn. aktualizace víry v liturgii církve.  

Kérygmatický model je vyzdvižen druhým vatikánským koncilem v konstituci Dei 

Verbum. Tento model vyžaduje, aby mu předcházel proces první evangelizace, který 

předpokládá odpovědi na křesťanské kérygma.12 O zásadní důležitosti kérygmatického 

modelu v katechezi se zmiňuje také papež František v apoštolské exhortaci Evangelii 

gaudium.13 

Teoretická východiska pro využití kérygmatického modelu v katechezi o smíření 

mezi člověkem a Bohem jsou vybrána a komentována v kap. 2.1. Návrh katecheze 

vycházející z kérygmatického modelu je uveden v kap. 3.2 o poznání Božího 

milosrdenství.  

Liturgicko-mystagogický model vychází z úzkého vztahu mezi obsahem víry a jeho 

liturgickým slavením. Připravuje člověka na činnou účast při slavení liturgie a tím 

prohlubuje jeho vztah k Bohu a ke společenství církve. Zpravidla bývá propojen 

s modelem kérygmatickým. Liturgie souvisí s mystagogií. Papež František tuto 

myšlenku podporuje: Ke katechezi nutně patří mystagogická iniciace, tj. růst zkušenosti 

z víry ve společenství a uvědomění si důležitosti liturgických znamení v životě 

                                                 

10 Srov. DSKNV, čl. 20.  

11 Viz ZIMMERMANNOVÁ, Marie. Modely katecheze v historii i aktuálně. Cesty katecheze, 2010, 

č. 4. s. 20-23. 

12 Srov. ZIMMERMANNOVÁ, Marie. Modely katecheze, s. 20. 

13 Srov. EG, čl. 164-165.  
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křesťana. Každá katecheze je založena na Božím slově, kterému společenství naslouchá. 

Katecheta má vytvořit vhodné prostředí a motivaci, užít vypovídajících symbolů 

a přizpůsobit vše složení přítomných katechizujících.14 

Teoretická východiska pro použití liturgického modelu katecheze jsou vybrána 

a komentována v kap. 2.3. Jsou využita v návrhu druhé katecheze v kap. 3. 3. 

Třetí model – antropologický je založen na lidské zkušenosti. Dnešní člověk je 

vnímavější ke své zkušenosti, která mu pomáhá porozumět poselství evangelia více, než 

jen předložená nauka. Úkolem katechetů je pomoci člověku rozvinout porozumění jeho 

zkušenosti ve světle Božího zjevení. Jde zvlášť o úsilí, aby to co jim je předáváno, našlo 

odezvu v jejich životě.15  

Tématem katecheze založené na antropologickém modelu je poznání hříchu člověka 

a cesty, které nabízí Bůh ke smíření, zejména svátost pokání a smíření. Východiska jsou 

popsána a komentována v kap. 2.2, návrh katecheze obsahuje kap. 3.3.  

Prorocký model byl vytvořen ze zájmu církve o současný život, o sekulární svět 

a pozornost k sociálním otázkám, obzvláště týkající se katolické tradice. Cílem tohoto 

modelu je povzbudit ke konkrétní angažovanosti vedoucí ke společenským změnám. 

Křesťané mají být formováni takovým způsobem, který by je podněcoval k zájmu 

podílet se na budování nového světa a na růstu Božího království zde na zemi. Model 

potřebuje brát v úvahu životní zkušenosti katechizovaných. Jejich zkušenost musí být 

objektem kritické reflexe ve světle dějin spásy a vize Božího království.16  

Východiskem pro hledání námětů prorocké katecheze je sociální učení církve a tzv 

strukturální hříchy. V této práci jsou zmíněny v kap. 2.2.3. Prorocký model katecheze je 

uplatněn v kap. 3.4.  

1.3.2 Společná četba biblických textů a sdílení ve společenství 

K didaktickým metodám katecheze patří také společná četba a sdílení poselství 

biblických textů.  K jejich významu se vyjadřuje církev v dokumentech Papežské 

biblické komise: Základem duchovního života by mělo být pro člověka setkání s Božím 

                                                 

14 Srov. EG, čl. 166. 

15 Srov. ZIMMERMANNOVÁ, Marie. Modely katecheze, s. 22. 

16 Srov. Tamtéž, s. 22-23.  
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slovem, protože láska k písmu vede k lásce ke Kristu. „Výklad Božího slova v katechezi 

má za hlavní pramen Písmo svaté, které pokud je vyloženo v kontextu tradice, poskytuje 

východisko, základ a normu katechetické výuky.“17 Cílem katecheze je uvedení 

do správného chápání Božího slova, objevování Boží pravdy a odpovědi na toto 

poselství. Nikdy se nesmíme spokojit s povrchním komentářem a vycházet 

z historického kontextu Božího zjevení Starého i Nového zákona. Katecheze užívá 

především četbu biblických příběhů, klade důraz na Desatero, výroky proroků, učení 

moudrosti a evangelní řeči. Cílem je zprostředkovat setkání s Kristem, na jehož výzvy 

má každý odpovědět.18 

Všechny návrhy katechezí vycházejí z vybraných biblických textů Nového zákona, 

předpokládají hledání jejich poselství a jeho aktualizaci do života členů společenství, 

ve kterém katecheze probíhá (viz kap. 3.2 – 3.4).  

 

2 Smíření mezi Bohem a lidmi - východiska 

2.1 Vztah mezi Bohem a člověkem  

Již první stránky Bible nám zjevují, že člověk byl stvořen Bohem, a to z lásky. Mezi 

Bohem a člověkem tak vzniklo zvláštní pouto, které však člověku ponechává svobodu 

rozhodnout se pro Boha nebo proti němu. Toto pouto založené na věrné lásce Boha 

k člověku a opětované lásce člověkem bylo narušeno hříchem. Celé dějiny vztahu mezi 

člověkem a Bohem a později mezi vyvoleným národem a Bohem jsou zároveň dějinami 

Božího milosrdenství, jak o tom svědčí ve svém učení sám Ježíš. „V podobenstvích 

o milosrdenství Ježíš zjevuje přirozenost Boha jako Otce, který se nikdy nevzdává, 

dokud neodstraní hřích a svým soucitem a milosrdenstvím nezvítězí nad odporem.“19 

Toto vyjádření papeže Františka můžeme chápat jako stále se opakující projevy Boží 

lásky k člověku, která má mnoho podob, a tak ji může zažívat každý člověk 

v libovolném věku, životní situaci, kultuře. Bůh volá všechny lidi k jednotě a to 

                                                 

17 Papežská biblická komise. Výklad Bible v církvi. Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 103. 

18 Srov. Výklad Bible v církvi, s. 103.  

19 Misericordiae vultus, čl. 9. 
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k církvi. Činí tak skrze svého syna Ježíše Krista, abychom se skrze Ducha svatého stali 

jeho adoptivními dětmi a tím i dědici jeho království.  

2.1.1 Boží zájem o člověka a jeho odpověď 

„Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství 

své vůle: že lidé prostřednictvím Krista, vtěleného Slova, mají v Duchu svatém přístup 

k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti.“20 Písmo svaté obsahuje mnoho 

svědectví o tom, jak Bůh oslovuje lidi a jak jim Ježíš zjevuje, že jsou jeho přáteli. Chce 

se s nimi setkávat a zve je do svého společenství. Zjevuje se skrze slova a skutky, které 

navzájem vnitřně souvisí.  Nejhlubší pravda o Bohu a člověku, kterou odhaluje zjevení, 

je plně uskutečněná v Ježíši Kristu, který je prostředníkem a plností celého zjevení.  

Bůh od věků volá člověka, kterého stvořil, aby se mu přiblížil, v lásce ho objímá celý 

život a zahrnuje ho svými dary a svou přízní. V jednotě se svým synem Ježíšem 

Kristem a Duchem svatým se touží s člověkem navždy spojit a tvořit s ním jedno 

společenství ve věčném království lásky a pokoje. Bůh očekává odpověď člověka 

na toto své volání a to ve formě víry. Pro člověka je toto vědomí velmi důležité, protože 

cítí ohraničenost a omezenost svého života. Ví, že se rodí do pomíjivosti. Díky Boží 

lásce však může zakoušet své bytí jako bytí darované a přijaté. 

„Víra je odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje a sdílí a zároveň jej hojně 

ozařuje světlem při hledání posledního smyslu života.“21 Víra je zároveň darem, který 

člověk přijímá ve křtu. Bývá přirovnávána k semínku, o které je třeba pečovat, aby 

vyrostlo a dalo plody. Ježíš vyprávěl podobenství o semeni, které Bůh štědře rozsévá 

(Mt 13,3-9), o semeni, které roste samo (Mk 4,26-29) a také o semeni, které vyroste 

v klas a vydá mnohonásobný užitek podle podmínek, v nichž vyrůstá (Mk 4,20). Péče 

o toto semeno je dílem spolupráce mezi Bohem a člověkem, hřích je naopak překážkou, 

která celému procesu brání. Člověk potřebuje pomoc, aby byl připravenou půdou, aby 

dokázal odpovědět na Boží zájem a lásku vírou a dokázal se vyrovnat se svým hříchem. 

Touto pomocí mu může být mj. katecheze.  

                                                 

20 Dei Verbum, čl. 2.  

21 KKC, čl. 26.  
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2.1.2 Boží plán spásy 

 Boží vůle spasit všechny lidi se projevuje v událostech od počátku lidských dějin. Je 

zachycena v poselství Starého zákona, kde je Bůh milosrdným, osvobozujícím 

a zachraňujícím (Abrahám, Mojžíš, Proroci). Je to on, kdo jedná v dějinách, oslovuje 

člověka, nabízí mu své partnerství. Neopustil své vyvolené ani po jejich pádu 

v Adamovi, ale poskytoval jim neustále pomocné prostředky ke spáse se zřetelem 

na Krista Vykupitele (LG 2). Dějiny spásy pak dosahují svého vrcholu v Kristu jako 

naději slávy. Kristus se tak stává středem, vrcholem, svorníkem dějin spásy (Ef 2,14-

18). Všechny vyvolené v něm Bůh předurčil a stanovil, že ti, kteří v něho uvěří, svolá 

v jedno ve svaté církvi. 

Církev pokračuje v Ježíšově díle hlásáním příchodu Božího království. Její misijní 

činnost je naplněním Božího plánu spásy. Touto službou zvěstování je také liturgie, 

všechny liturgické úkony, jejich slavení. „Liturgické slavení má však nezastupitelnou 

dynamiku: událost Krista se děje zde a nyní a ve slově a znamení se „ztělesňuje“, 

zviditelňuje, stává se událostí slavící církve. Církev se tak jedinečným způsoben zjevuje 

jako účinné znamení tohoto tajemství – jako sacramentum (svátost)“.22 Každá svátost je 

dar od Boha. Je to začátek, který předpokládá rozvinutí a naplnění. Ten kdo ji přijme 

a je obdarovaný, ale také dává druhým skrze přijatou milost. Toto lze chápat ale pouze 

ve víře. 

2.1.3 Milosrdenství k hříšníkům 

Existence viny a hříchu provází lidi už od počátku stvoření (srov. Gn 3nn). Hřích 

jednotlivce i společenství narušuje vztah s Bohem. Člověk si uvědomuje, že není 

schopen sám zlo přemoci a že ho může z něho vysvobodit jen ten, který zlo přemohl. 

Sám Pán však přišel, aby člověka osvobodil a posílil tím, že ho vnitřně obnovil, vyhnal 

knížete tohoto světa (srov. Jan 12,31), který ho držel v otroctví hříchu.23 Církev věří, že 

Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha 

                                                 

22 KUNETKA, František. Slavnost našeho vykoupení. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 

   1997, s. 13. 

23 GS č. 13. 
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světlo a sílu, aby mohl odpovědět na své nejvyšší povolání; věří, že lidem nebylo dáno 

pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy.24  

Evangelium svědčí o tom, že Ježíš se stýkal s hříšníky, uzdravoval jejich hříchy, 

odpouštěl jim a smiřoval je s Otcem. Lidi vybízel k pokání, aby zanechali hříchů 

a obrátili se k Pánu celým srdcem. Často promlouval k apoštolům a k těm, kteří 

se kolem něho shromažďovali a zdůrazňoval milosrdenství, lásku a odpuštění. 

V podobenství o dobrém pastýři mluví o věrnosti Boha, nezměrné péči o své děti 

a o tom, že Bůh své děti neopouští a neustále je volá a hledá (Lk 15,1-7). Když mluví 

o marnotratném synu, mluví o milosrdném otci a jeho odpouštějící a všeobjímající lásce 

(Lk 15,32). V příběhu o ženě hříšnici, která byla v domě farizeje, se dozvídáme, že 

v každém člověku, i kdyby byl hříšníkem, vidí Ježíš milovanou bytost, která má velkou 

cenu v Božích očích a o tom, že se může k němu každý obrátit s důvěrou (Lk 7,47). 

Když lotr po pravici prosí Ježíše o jeho přízeň, tak mu Ježíš dává nejen naději, ale 

jistotu, že i zločinec může mít účast na Božím království (Lk 23,43). 

V dnešní době plné nepochopení, nesnášenlivosti a nelásky nezůstává církev 

lhostejná vůči těmto projevům a snaží se aktivně působit na lidi dobré vůle službou 

lásky a zprostředkovat jim Boží milosrdenství. Papež František vyhlásil rok 2016 rokem 

milosrdenství. K této příležitosti byly vydány různé podklady pro jeho hlubší prožívání. 

Jedním z nich je také vydání návodu pro katechezi s dospělými: Podobenstvá 

milosrdenstva, kterou vydala Papežská rada na podporu nové evangelizace a vyšla 

ve slovenském vydání společně s brožurou Spoveď sviatosť milosrdenstva.25  

2.2 Hřích a jeho důsledky na vztah mezi Bohem a lidmi 

Zatímco si člověk může být jistý Božím milosrdenstvím, neboť Bůh je věrný a plní 

své sliby dané člověku; v otázce hříchu, jeho rozlišení a jeho důsledků často tápeme. 

Nedokážeme domýšlet důsledky, někdy se nechceme hříchem ani zabývat. Katecheze je 

příležitostí, jak se zamyslet jednak nad našimi individuálními hříchy, jednak nad tzv 

                                                 

24 GS č. 10. 

25 Papežská rada na podporu novej evangelizácie, Podobenstvá milosrdenstva, Spoveď sviatosť 

 milosrdenstva, Vatikán Redemptoristi 2016 
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hříchy strukturálními, které se týkají celé společnosti. Taková reflexe může člověku 

pomoci lépe uznat a ocenit Boží pomoc a lásku.  

Hřích je vědomé a svobodné (dobrovolné) sebe vytržení z moci Boží vůle 

a egoistické až egocentrické „ne“ vůči tvůrci a jeho milosti. „Hřích je provinění proti 

rozumu, pravdě a správnému svědomí; je to přestupek proti pravé lásce k Bohu 

a bližnímu způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech. Hřích zraňuje lidskou 

přirozenost a vážně narušuje lidskou solidaritu. Byl definován jako slovo, skutek nebo 

touha proti věčnému zákonu“26. 

Podle GS 2 je hřích “rána vězící uvnitř lidského ducha“. Celé dějiny vztahů Boha 

a člověka, jsou ve skutečnosti jediným řetězem Božích snah vytrhnout člověka 

ze smrtícího objetí hříchu.27 Počátkem návratu k Bohu je poznání vlastního hříchu, 

uznání své hříšnosti, odvrácení od hříchu a usmíření s Bohem, tím obnovení přátelství 

s ním. Hřích může mít různou závažnost a různé aspekty, ale v důsledku je hřích 

všechno to, co nás odděluje od něho a od našich bratrů, a to, co do našeho srdce přináší 

neštěstí. Hřích je nakonec všechno to, co degraduje náš synovský vztah a naše bratrské 

vztahy.28 

 

2.2.1 Pojetí hříchu ve Starém zákoně 

Ve Starém zákoně nacházíme čtyři základní hebrejské výrazy pro hřích. Za prvé 

chattá – sejití z pravé cesty zákona (Př 19,2n). Za druhé réša – přestoupení normy, 

příkazu, jednání (Le 5,15). Za třetí péša – zrada, vzpoura, nevěrnost vůči Bohu (Ex 

34,7), který se vyskytoval u proroků v prorocké literatuře. Za čtvrté ášám – provinění, 

vina, z níž vyrůstá každé další provinění (vinou se člověk stává kulticky nečistý).29  

Starý zákon chápe hřích co do podstaty, jako porušení smlouvy v nejširším slova 

smyslu a zpronevěru vůči Bohu a Božímu lidu. Celé dějiny vztahů Boha s člověkem 

jsou ve skutečnosti jediným řetězem Božích snah vytrhnout člověka ze smrtícího objetí 

                                                 

26 KKC 1849. s. 463. 

27 Srov. Slovník biblické teologie, s. 128. 

28 Srov. Spoveď, sviatosť milosrdenství, s. 24. 

29 Srov. NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 224. 



18 

 

hříchu.30 Těžkým hříchem bylo kouzelnictví, protože očekávalo pomoc od někoho 

jiného než od Boha (2Kr 9,22; Ex 22,18). 

Co se týče původu a všeobecnosti hříchu, kniha Genesis ve třetí kapitole podává 

ojedinělý výklad kořene každého hříchu. Člověk naslouchající svůdci (hadu), upadá 

do pokušení zasahovat do Božího řádu, rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé. Nechce 

se podřídit Boží autoritě. Adam a Eva jsou prototypem takovýchto lidí. Jakmile člověk 

podlehl hříchu, už nebylo návratu. Dědičný hřích Adama a Evy se rozšířil na všechna 

další pokolení, což dosvědčuje pod vlivem perského a řeckého myšlení až poexilní 

židovská literatura. Hřích však v první řadě spočívá v tom, že se obracíme zády 

ke všemu, co je náš život, neboť člověk je ontologicky stvořen k tomu, aby miloval, 

a jestliže se tomuto svému „poslání“ vzdaluje, ubližuje sám sobě. Člověk to nechápe, 

ale Bůh to ví a příliš lpí na svém stvoření, takže nemůže než nenávidět hřích, který toto 

stvoření ničí.31  

Ve Starém zákoně člověk obecnou hříšnost předpokládá (1Kr 8,46; Př 20,9) 

a o hříších důležitých postav vyvoleného národa otevřeně mluví (např. Oz 12,4 nn 

a Iz 43,27). Zjevení postupně odhaluje, jak může hřích urazit Boha. Starý zákon 

přirovnává hřích k nevěrné nevěstě, ale Bůh i zde slibuje, že se nebude mstít, že bude 

milosrdný. V tomto okamžiku Zjevení se hřích jeví především jako přestupek proti 

osobním vztahům, jako lidské odmítnutí Boží lásky, která trpí jako každá láska tím, že 

není opětována.32 Tajemství Boží lásky odhalí plně teprve Nový zákon. 

 

2.2.2 Pojetí hříchu v Novém zákoně 

V Novém zákoně se chápe hřích jako provinění a odpadnutí od Boha. Zvěst 

o Mesiáši, království Božím a odpuštění hříchů spolu úzce souvisí. Jan Křtitel začíná 

výzvou k pokání, hlásá odpuštění hříchů. Když vystoupil na poušti, kázal: „Čiňte pokání 

a dejte se pokřtít…“ (Mk 1,4). Křest v Jordánu byl viditelným znamením obrácení, byl 

                                                 

30 LEÓN-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Velehrad – Křesťanská akademie, Řím 1991,  

s. 128.  

31 MADRE, Philippe. Dr. Ale zbav nás od zlého. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1993,  

s. 19. 

32 LEÓN-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie, s. 130. 
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svázán s uznáním vlastní hříšnosti a plody obrácení, tj. životem „podle svědomí“, sám 

však hříchy nesmazával, neodpouštěl, nýbrž odkazoval na odpuštění hříchu, záchranu 

člověka, přicházejícím soudu.33  

Ježíš dává pravý pohled na hříchy a pravý smysl Zákonu danému na Sinaji (Mt 5,21-

48). Kritizuje za to farizeje a zákoníky. Ježíš říká, že hřích nemá sídlo v těle, ale v srdci 

člověka (Mt 15,8-20). Právě pro hříšníky přišel Kristus, jako jediný, aby svou smrtí 

a vzkříšením přemohl hřích a tak „vlomil“ do tohoto věku nový svět, založený 

na Božím odpuštění. Svatý Jan píše ve svých epištolách, že ten, kdo zůstává v Kristu 

„nemůže hřešit, nebo z Boha narozen jest“ (1Jan 3,9). Jan se zabývá také „hříchem 

smrti“ – je to hřích proti Duchu svatému jak jej popisují i synoptikové Mk 3,29; 

Mt 12,31; Lk 12,10. Kdo se rozhodne proti Božímu synu, uráží svatého a spravedlivého 

a vše milujícího Otce. Teologie hříchu sv. Pavla popisuje člověka zaprodaného hříchu, 

který propadá věčné smrti. Apoštolův postoj je někdy označován za pesimistický 

a přehnaný. Abstrahuje totiž při tom od milosti, ve snaze lépe popsat univerzálnost 

a tyranii hříchu a dát vyniknout bezmocnosti zákona. Cílem je prokázat naprostou 

nezbytnost spasitelného díla Kristova.34 Bůh dovolil, aby byl jeho syn ztotožněn s naším 

hříchem, ukřižován pro něj, a tak nás uvedl do požehnaného života a zjednal nám Boží 

spravedlnost. Tak se stává Ježíš nejsilnější usvědčovatel z hříchu. On odsuzoval hřích, 

bral ho vážně, ale neodsuzoval hříšníky. Ujímal se jich, připravoval jejich usmíření 

a sám hříchy odpouštěl. Ustanovuje církev a činí ji znamením a nástrojem smíření, když 

apoštolům dává moc odpouštět hříchy v síle Ducha: „Přijměte Ducha svatého. Komu 

odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 

nejsou“.(Srov. Jan 20, 22-23) 

Od té doby považuje církev za jednu ze svých nejzávažnějších povinností sloužit 

různými způsoby tomuto dílu smíření. Činí tak neustálým hlásáním Ježíšovy výzvy 

k obrácení, udělováním křtu „na odpuštění hříchů“ a obnovou křestní milosti ve svátosti 

smíření.35 

                                                 

33 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 205.  

34 LEÓN-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie, s. 133. 

35 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Světlo svátostí a času. Zvon, Praha 1990. s. 41. 
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2.2.3 Vliv hříchu na společenství s Bohem a na život člověka 

V představách mnoha lidí znamená „hřích“ jednoduše „porušení, přestoupení 

pravidel“. Hřích má však více důsledků. Rozlišujeme jeho teologický, antropologický, 

sociální a eklesiologický negativní aspekt.   

Teologický aspekt hříchu:  Existuje „tajemství hříchu“ neboli špatnosti, které mluví 

o tom, co se skrývá ve hříchu. Hřích je totiž činem svobodného člověka, ale působí 

příčiny, kterými se jeho vnímání dotýká temných sil, jež mu vládnou. Člověk chce být 

silný a mocný bez Boha, Boha vylučuje, zapomíná na něj, jako by „Ho“ nebylo. Násilně 

přeruší spojení s Bohem. Jako odloučení od Boha je hřích činem neposlušnosti člověka, 

který, alespoň implicitně, zavrhuje toho, jemuž vděčí za své rozhodnutí a jenž jej 

udržuje při životě: je to tedy čin dobrovolné smrti.36  

Antropologický aspekt hříchu: Hřích se také chápe jako neposlušnost vůči morálním 

zásadám, které vepsal Bůh do srdce člověka. Porušuje se vnitřní rovnováha člověka 

a v jeho duši vznikají protiklady a rozpory. Hřích je ona vnitřní ochrnutost, stav, v němž 

člověk pozbývá schopnosti svobodně žít a pohybovat se, je jakoby svázán, spoután.37 

Hřích pak má v důsledku dopad na schopnost člověka konat dobro. Projevuje 

se nejistotou, pochybností, výčitky svědomí. Člověk je neschopný v životě dobro 

rozlišovat a konat. Může dojít ke znechucení, smutku, apatii, nedostatku angažovanosti. 

Může vést až k rezignaci vůči životu, k lenosti, sobectví a smyslnosti.38 

Sociální aspekt hříchu: Hřích se stává nejen hříchem osobním, ale i společenským. 

Hříšník zasazuje ránu nejen sobě, ale i ve vztahu k bližnímu. Je chápán jako hřích proti 

lásce k němu a vůči jeho důstojnosti a cti. V sociální oblasti vede hřích k bezpráví 

na bližních a narušuje právní normy ve společnosti. V hříchu se projevuje sebezbožtění 

a pýcha člověka, která ničí harmonii nejen s Bohem ale i vztahy mezi lidmi, je to čin 

asociální. Ničí a rozvrací rodiny, přátelství, štěstí, pokojnou mysl, nevinnost, lásku, 

bezpečí, přirozenost a především naše spojení se Stvořitelem. Vyvolává chaos, všechno 

pokřivuje, deformuje a všude šíří utrpení a bolest. Hřích odděluje, všude proniká 

                                                 

36 Reconciliatio et paenitentia: Postsynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. o smíření a pokání 

v dnešním poslání církve (2. 12. 1984). Praha: Zvon, 1996. s. 33. 

37 HALÍK, Tomáš. Oslovit Zachea. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 348. 

38 Srov. AUGUSTIN, Jósef. Příprava na svátost smíření s. 24. 
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a všechno narušuje.39 Hřích vede až k tomu, že si národy odporují mezi sebou navzájem 

a usilují o nadvládu. Vyvolává to konflikty, vede k nesvornosti až k diskriminaci 

ve společnosti. Jsou potlačována lidská práva, práva na život a důstojný způsob žití. 

Vrcholí to často v násilí, terorismu až ve válce. Příčinou jsou omezování svobody 

člověka, z čehož není vyňata ani svoboda vyznání vlastní víry. Ostatně, třebaže 

se církev neztotožňuje se světem ani není ze světa, přece se zařazuje do světa a vede 

s ním rozmluvu čili dialog.40  

Eklesiologický aspekt hříchu: Nezbytný počátek návratu k Bohu spočívá v tom, 

abychom poznali vlastní hřích, aby každý uznal, že je hříšný a k hříchu nakloněný. Aby 

hřích mohl být skutečně odpuštěn, musí mít hřích i hříšník konkrétní jméno. Pokaždé, 

když někomu odpustíme či vyznáme hřích a odpuštění přijmeme, prožíváme uzdravení 

vzpomínek a naše srdce a svědomí je očištěno. Tento postoj nazýváme duchem pokání. 

Pokání-kajícnost je cesta k novému začátku, je to nové světlo a cesta k životu, navázání 

přátelství s Bohem. Všechna pokušení a hřích můžeme překonat jen s pomocí Boží 

milosti.41 K tomu Bůh ustanovil církev a svátosti. Prostřednictvím služby církve může 

hříšník přistoupit ke svátostnému smíření s Bohem a odpuštění hříchů. Křesťan nemá 

zapomínat, že jeho hřích má dopad na celé společenství církve, a tak smíření s Bohem je 

také smířením s církví.  

Hřích může mít různou závažnost. Proto církev učí o hříchu smrtelném a všedním, 

čili lehkém. Hřích, který vede ke smrti, je popřením Syna, odvrací člověka od Boha. 

Člověk dává přednost nižšímu dobru, než je Bůh. Důsledkem smrtelného hříchu může 

člověk ztratit věčný život. Všední hřích nás nezbavuje života od Boha, je ale ranou, 

urážkou jeho přátelství a lásky vůči nám.42 Je hříchem i vůči bližnímu, protože zraňuje 

a potřebuje uzdravit. Svatý Tomáš Akvinský říká, že Bůh ve své lásce a slitování nikdy 

člověka nezavrhuje, a proto: „nad nikým není třeba v tomto životě zoufat, přihlédne-li 

se k všemohoucnosti a milosrdenství Božímu“.43 Protože hřích je výsledkem chybného 

                                                 

39 TOMLIN, Graham. Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

    nakladatelství, 2009, s. 11. 

40 JAN PAVEL II., Reconciliatio et paenitentia, č. 2. 

41 Apoštol Božího milosrdenství, čtvrtletník 2/2010, s. 17. 

42 Srov. KKC, čl. 1855.  

43 JAN PAVEL II., Reconciliatio et paenitentia, č. 5. 
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postoje, může být napraven změnou smýšlení a obrácením. Člověk musí prosit o pomoc 

Ducha svatého, aby byl schopen lítosti nad svým hříchem a odčinil napáchané škody 

sloužící láskou. „Je to láska mocnější než hřích a smrt“.44 Jak uvedl papež Jan Pavel II. 

ve své encyklice věnované Božímu milosrdenství. 

 

2.3 Liturgie svátosti smíření a příprava dospělých na její slavení 

2.3.1 Podstata a význam svátostí smíření 

Svátost smíření je darem, jehož hloubku a krásu člověk může objevovat celý život. 

V katechezi se můžeme postupně dotýkat jednotlivých skutečností souvisejících s jejím 

liturgickým slavením, které jsou dále uspořádány od obecného k samotnému obřadu. 

Tyto skutečnosti budou východiskem pro uplatnění liturgicko-mystagogického modelu 

v katechezi.  

 Svátost smíření v církevních dokumentech 

„Svátosti jsou účinná znamení milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž 

se nám uděluje božský život.“45 Svátost, latinsky „sacramentum“, anebo řecky 

„mysterion“, má v Novém zákoně význam „tajemství“, neboť jde o nezměrný, Boží 

spásný čin v Kristu, a zároveň značí samotného Krista „tajemství naší spásy“. 

„Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své 

charakteristické vlastnosti u každé svátosti.46 Svátost lze chápat jako znamení něčeho 

cenného, význačného, co nás přesahuje. V jednotlivých církevních dokumentech 

najdeme další pohledy na identitu svátosti smíření.47 Pro katechezi se jeví jako nejlepší 

přístup představit ji jako setkání s Ježíšem Kristem, protože na jeho osobě, díle i slově 

spočívá víra a spása všech. Kristus je sám přítomen ve svátostech a působí skrze ně: 

Svátost smíření je Kristem ustanovené „znamení milosti“, díky kterému jsou nám 

odpuštěny všechny hříchy. „Ti, kdo přistupují ke svátosti pokání, dostávají od Božího 

milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují 

                                                 

44 Tamtéž, č. 22. 

45 KKC 1131. 

46 Tamtéž 1129. 

47 Viz například KKC 1422 – 1484; SC č. 72.; Sacramentum paenitentia čl. 28-33. 
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s církví, kterou zranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami 

pracuje na jejich obrácení.“48 Svátosti jsou součástí Božího působení v dějinách spásy, 

které budou završeny až Jeho druhým příchodem. 

 Svátosti mají základ ve velikonočním tajemství 

Souvislost mezi velikonočním tajemstvím a svátostmi, ve kterých církev 

zprostředkovává věřícím zvláštní setkání s Ježíšem Kristem, objasnil ve svých listech 

zejména apoštol Pavel. „Smíme se chlubit Bohem srze našeho Pána Ježíše Krista, 

protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.“49 Křesťanům v Korintě píše listy, 

z nichž zejména pasáž z druhého listu je výzvou plnou naděje: „Kdo je v Kristu, je nové 

stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil 

sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť 

v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil 

zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; 

na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, 

kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2 Kor 5, 

17-21).  Odpuštění proudí z Kristova kříže a mocí vzkříšeného se věčně zpřítomňuje 

na každém místě a za všechny.  

Z církevních dokumentů uvádějí Obřady pokání: „Bůh Otec projevil své 

milosrdenství, vždyť pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou. Skrze Krista usmířil 

se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži 

zjednal pokoj.“50 

 Svátost smíření obnovuje milost křtu 

První a nejdůležitější ze všech svátostí je svátost křtu. Přijetím této svátosti jsme 

osvobozeni z moci hříchu, přivtěleni ke Kristu a uvedeni do rodiny Boží. Bůh nás 

přijímá za své děti, abychom byli jeho obrazem a měli účast na Božím království. Křest 

je svátost, která otvírá cestu k ostatním svátostem a k životu z Ducha. V něm jsme 

obdrželi dar odpuštění, ospravedlnění a tímto Božím činem se stáváme novým 

                                                 

48 Srov. KKC 1422. 

49 Řím 5,10n.; Srov. Kol 1,20-22 

50 Obřady pokání. Sekretariát České liturgické komise 1982. s. 7. 
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člověkem. Člověk má účast na smrti a vzkříšení Ježíše Krista a tak i na přemožení 

hříchu. Toto je klíč k pochopení svátosti smíření. Tato svátost není jen přípravou 

na přijetí eucharistie, ale je nápravným prostředkem po křtu, totiž jeho aktualizací.51      

 Svátost smíření je svobodným darem Božím, který od člověka očekává 

svobodnou odpověď 

Svátost není jednostranným činem člověka, ani Boha, ale je Božím darem. Bůh tím 

člověka zachraňuje pro věčný život, protože chce tvořit s člověkem jedno společenství. 

Svátost smíření je projevem lásky Boha k člověku a k jeho svobodě. On, jako svobodný 

Bůh, chce člověku odpustit a člověk ve své svobodě může o odpuštění prosit a přijmout 

je. 

Na výkonu díla smíření se podílí celá církev. Ona volá hříšníka k pokání, pomáhá 

mu, aby hříchy uznal a vyznal, modlí se za něho a je nástrojem odpuštění. Na smíření 

se podílí také kajícník sám a to úkony kajícnosti, které předepisuje církev. Podrobněji 

jsou popsány ve druhé části této kapitoly. 

 Slavení svátosti v církevním společenství 

Bůh dal účast Kristovým apoštolům na svém díle usmíření. Vložil jim v ruce a ústa 

službu usmíření, protože je obdařil mocí jednat v Kristově osobě. Mluví o tom i apoštol 

Pavel ve svých listech (2 Kor 5,18n). Celému tělu církve je svěřeno toto poslání. Jako 

výzvu k ochraně nejvyšších hodnot, kterou je samotné smíření, napsal sv. Jan Pavel II.: 

„Moji předchůdci nepřestávali hlásat smíření a vyzývat k úsilí o ně veškeré lidstvo 

i každé společenství a každou část lidské pospolitosti, v níž spatřovali rozkol 

a rozdělení“.52  

Ježíš, který je lékařem duše i těla, pokračuje v tomto spasitelském díle 

prostřednictvím církve v Duchu svatém obzvláště ve svátosti smíření. Církev ji během 

věků věrně hlásala a naplňovala. Druhý vatikánský koncil se vyjádřil k působení církvi 

                                                 

51 OPATRNÝ, Aleš. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření z pastoračního pohledu. 

    In Kolektiv autorů. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. Biskupství   

    královéhradecké, 2012, s. 115˗126. 

52 Reconciliatio et paenitentia: Postsynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. o smíření a pokání  

    v dnešním poslání církve (2. 12. 1984). Praha: Zvon, 1996, s. 11.  
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ve smyslu, že všichni lidé skrze ni dosáhnou plné jednoty v Kristu a dojdou k úplnému 

usmíření. Církev si je vědoma toho, že především jí je dána schopnost a svěřeno poslání 

zvěstovat pravý, ve skrze náboženský a plný smysl smíření.53 V tomto případě se však 

církev musí obracet neustále k Pánu a žít tak, jak se sluší na nové lidi, kteří uskutečňují 

smíření. Jedná se o svědectví života, potlačení sporů, přemožení roztržek, zahojení ran 

způsobených bližním a ve víře se držet zásad předků: v pochybném svoboda, 

v podstatném jednota a ve všem láska. Tajemství smíření je tedy součástí jak dějin 

spásy, tak dějin církve.54 Církev je pramenem smíření. Svátost smíření je slavena 

v církvi jako liturgická slavnost, která má stanovenu určitou strukturu.55 

Udílení svátostí se děje v liturgii jako vykonávání Kristova kněžského úřadu (SC 6-

70). Každá udělená a přijatá svátost slouží budování Kristova mystického těla, dává mu 

život a přispívá k jeho růstu56. 

Když církev přináší radostnou zvěst o smíření nebo navrhuje, aby ho bylo dosaženo 

skrze svátosti, koná v pravdě prorocký úkol: ukazuje zlo v lidech, které vzniká 

ze znečištěného pramene, odhaluje kořen roztržek, vzbuzuje naději, že spory a konflikty 

budou překonány a že se tak dospěje ke svornosti a míru, z něhož se budou těšit 

všechny stavy a skupiny lidské společnosti.57 

2.3.2 Příprava dospělého člověka na slavení svátosti smíření 

Svátost smíření (pokání) může být některými lidmi chápána jako jakýsi „záchranný 

pás“ hozeným po ztroskotání způsobené hříchem, kterému rozumí jako zradě na Božím 

daru života a povolání. Na druhé straně mají lidé bolestně pociťovat tento rozkol mezi 

člověkem a Bohem. Lidé dobré vůle a křesťané touží urovnat všechny roztržky 

a obnovit jednotu. Touží po pravém smíření s Bohem, bližním a se sebou samým, 

                                                 

53 Reconciliatio et paenitentia: Postsynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. o smíření a pokání 

    v dnešním poslání církve (2. 12. 1984). Praha: Zvon, 1996. s. 10. 

54 GIGLIONI, Paolo. Svátosti Krista a církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 

     s. 99. 

55 Srov. Obřady pokání, s. 8. 

56 ADAM, Adolf. Liturgika. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 147. 

57 Reconciliatio et paenitentia: Postsynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. o smíření a pokání  

    v dnešním poslání církve (2. 12. 1984). Praha: Zvon, 1996, s. 14. 
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po smíření dokonalém a účinném, které aby bylo takové, musí proniknout k prvotnímu 

zranění, které je příčinou zranění ostatních.58 

V pastorační praxi církve existuje řada forem, jak může člověk vyjádřit touhu 

po smíření s Bohem. Je to zejména možnost smíření při slavení bohoslužby. 

Eucharistická slavnost je slavností připomínky utrpení a smrti a především vzkříšení 

našeho Pána Ježíše Krista. Jeho utrpení a smrt, které se v eucharistii slavnostně 

obnovují, se právem ve svaté liturgii nazývají oběť našeho usmíření. Slavení eucharistie 

obsahuje gesta a slova, jež potvrzují odpuštění a usmíření: úkon kajícnosti, Kyrie, Boží 

slovo, Kristova slova o prolití krve, modlitba Otče náš, udílení pokoje a Beránku Boží. 

Úkon kajícnosti je pravou a vlastní liturgií odpuštění, nejvýmluvnější a nejsilnější 

chvílí, ve které jednotliví věřící a společenství jako celek vyznávají hřích a vzývají 

odpuštění Páně.59 

V církvi se konají i kající pobožnosti s úmyslem pěstovat v lidech ducha kajícnosti. 

Je také možné společné vyznání hříchu s rozhřešením jako zvláštní forma svátosti 

smíření, a to v případě války nebo v misiích, po náležitém poučení knězem v oblasti 

lítosti.60 

Příprava na slavení svátosti smíření by měla začínat reflexí svého vztahu k Bohu 

a k druhým lidem ve světle křesťanské víry. Tento úkon se tradičně nazývá „zpytování 

svědomí“. Má svá některá specifika, zvláště u dospělého člověka. Kajícník, který se 

za pomoci Ducha svatého obrací k Bohu, chce vyznat své hříchy a začít nový život. 

Kajícníkovy úkony mají zahrnovat celou osobu: v jeho srdci ať je zkroušenost, ústy 

se má vyznat, svými skutky má dát pokorné a plodné zadostiučinění.61 Neporozumíme 

smyslu a cíli zpytování svědomí, nepřijmeme-li lásku Boha k člověku.62 Zpytování 

svědomí je zkoumáním stavu našeho srdce. Můžeme ho nazvat jako dialog o vzájemné 

lásce Boha k člověku a člověka k Bohu. Výsledkem toho, jak jsme přijímali lásku 

Stvořitele a jak jsme se o ni dělili se svými bratry. Důležité u toho je, aby se člověk 

                                                 

58 AUGUSTIN, Jósef. Příprava na svátost smíření s. 47. 

59 ŠLÉGR, Jan. Mystagogie úkonu kajícnosti. Cesty katecheze 2013, č. 2, s. 20.  

60 Srov. Obřady pokání, s. 53-151. 

61 GIGLIONY, Paolo. Svátosti Krista a církve. Karmelitánské nakladatelství 1996. s. 111. 

62 AUGUSTIN, Jósef. Příprava na svátost smíření. Karmelitánské nakladatelství 2001. s. 17. 
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nalezl v celé své vnitřní pravdě, měl kající smýšlení a byl ochotný konat pokání. 

Osvobodit se od všeho, co mu brání postavit se této pravdě tváří v tvář. Vidět celý svůj 

život ve světle nekonečné lásky Boží k člověku. Je to rozmluva s Bohem o jeho 

pozváních a výzvách a o našich odpovědích. Zkoumání svědomí je velkou modlitbou 

a děkováním, kdy stojíme v upřímnosti a pravdě před Bohem jako nejlepším Otcem. 

Otvíráme mu své srdce raněné hříchem a prosíme Ducha svatého o dar uzdravující síly 

lásky Boží.63Pravé pokání znamená nejvnitřnější proměnu srdce, z níž vyplývá proměna 

života.  

Jak má dospělý věřící provádět zpytování svědomí? Má pokračovat v praxi naučené 

v dětství, která spočívala ve zpytování svědomí podle „seznamu hříchů“ nazývaného 

zpovědní zrcadlo? V Obřadech pokání nenajdeme žádnou zmínku o zpovědních 

zrcadlech, neboť pokání má směřovat „k tomu, abychom Boha milovali a zcela se mu 

oddali“ a smířili se s bratřími a sestrami, jimž hřích vždy škodí.64 Samotný liturgický 

obřad obsahuje „čtení z Písma svatého“65, ke které v praxi jen málokdy skutečně 

dochází. Liturgická kniha obsahuje desítky biblických textů, které nastavují věřícímu 

„zrcadlo“ pro zkoumání jeho nitra.66 Tyto texty mohou být významným průvodcem 

pro zpytování svědomí ať už při soukromé modlitbě, nebo při meditaci ve společenství. 

 

Příprava na vlastní slavení svátosti smíření 

Obřady pokání uvádějí čtyři úkony kajícníka, které jsou součástí liturgie svátosti 

smíření a pokání. Jsou jimi: lítost, vyznání, zadostiučinění a rozhřešení.67  

Lítost: mezi kajícníkovými úkony stojí na prvním místě lítost, která je „Bolestí duše 

nad spáchaným hříchem a jeho odsouzením, spojeným s předsevzetím už nezhřešit“.68 

Naše lítost se projevuje ve svěření zla hříchu Božímu milosrdenství, je upřímnou 

prosbou, aby Bůh vzal na sebe naše nepravosti a neoplácel nám za ně; je prosbou, aby 

                                                 

63 Srovnej tamtéž s. 22. 

64 Srov. Obřady pokání, s. 8.  

65 Tamtéž s. 24. 

66 Obřady pokání, Sekretariát České liturgické komise, 1982, s. 56-151. 

67 Obřady pokání, s. 9.  

68 Tamtéž s. 9. 
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na nás nedopadly následky našich hříchů.69 Ruku v ruce s lítostí jde také rozhodnutí 

napravit se, tzv předsevzetí. Předsevzetí spočívá v rozhodnutí duše příště už nehřešit. 

K tomu je potřeba velké pokory. Je to nejen akt lidské vůle, ale nesmírná milost, které 

se nám dostává od našeho Otce, který na nás čeká s otevřenou náručí. Svěřujeme Bohu 

svou budoucnost, své slabosti, náklonnosti ke zlému, ale také pevné rozhodnutí 

vyvarovat se všech příležitostí ke hříchu. Dřív než hříšník přejde k vyznání hříchu, je 

nutné obnovit důvěru ve svého pána tak, jak on dříve projevil důvěru nám. Jan Pavel II. 

říká, že: „Tato důvěra je projevem úcty, kterou máme prokazovat sami sobě, jsme totiž 

stvoření Bohem, který způsobil, že už ze samotné přirozenosti máme větší důstojnost 

než všechno ostatní stvoření, povznesl nás k milosti a milosrdně nás vykoupil.“70 

Vyznání: Když člověk pohlédne do svého srdce a uvědomuje si své hříchy, rozhodne 

se více nehřešit, pak přistoupí k samotnému vyznání hříchů, které se má odehrávat 

ve světle Božího milosrdenství. Zde nastupuje úloha Božího služebníka, kněze, který 

k tomuto úkonu má být také náležitě připraven. Kněz se připravuje na přijetí kajícníka, 

že vzývá Ducha svatého, aby měl od něho světlo a lásku, a to modlitbou. Je náležitě 

vybaven alespoň albou a štolou fialové barvy. Následuje uvítání kajícníka s láskou 

a srdečností, kdy ho pozdraví, a po vzájemném pokřižování povzbudí k důvěře v Boha. 

Následuje čtení z Božího slova, které je uvedeno v Obřadech pokání. Pak teprve 

samotné vyznání hříšníka. Nejdříve uvádí, kdy se naposledy zpovídal a popřípadě jaké 

má těžkosti ve svém křesťanském životě. Vyznání vyžaduje od kajícníka vůli otevřít své 

srdce Božímu služebníku; a od služebníka se vyžaduje duchovní soud, který koná 

na místě Kristově a na základě moci klíčů pronáší rozsudek odpuštění nebo zadržení.71 

Vyznání by mělo vycházet z vnitřního přesvědčení, že se chce kajícník vyznat skrze 

kněze k Bohu ve vší upřímnosti a naléhavosti. Tak jako král David pokárán prorokem 

Nathanem vyznává a říká: „Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před 

sebou stále. Proti tobě samotnému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých 

očích.“.72 Po skončení vyznání promlouvá kněz ke kajícníkovi slovy písma, slovy 

útěchy a povzbuzení. Následuje zadostiučinění. 

                                                 

69 AUGUSTIN, Jósef. Příprava na svátost smíření. Karmelitánské nakladatelství, 2001. s. 33. 

70 Tamtéž s. 37. 

71 Obřady pokání. Sekretariát České liturgické komise 1982. s. 9. 

72 Žalm 51, verš 5-6. 
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Zadostiučinění a rozhřešení: Zpovědník ukládá kajícníkovi přiměřené pokání, které 

nezbavuje povinnosti zadostiučinění (náhrady škod způsobených hříchem). Jako pokání 

je vhodné uložit modlitbu, úkon sebezáporu, zvláště však úkony služby bližnímu 

a skutky milosrdenství, jimiž se zdůrazňuje skutečnost, že hřích a jeho odpuštění má 

i stránku sociální.73 Kajícník se má snažit, aby obnovil vztah k sobě, Bohu a druhým 

a znovu nabyl plné duchovní zdraví. Kněz přistupuje ke každému jednotlivě podle 

povahy spáchaných hříchů a ukládá léčit „nemoc“ přiměřeným a účinným lékem. Buď 

modlitbou, almužnou nebo skutkem milosrdenství. Zadostiučinění má způsobit obnovu 

života, tzn. napnout své síly, aby dosáhl toho, co je před ním. Následuje vyjádření lítosti 

ze strany kajícníka, která odráží hlubokou zkušenost odpuštění a Boží lásky. 

Druhá a neméně důležitá část svátosti smíření se týká zpovědníka jako soudce 

a lékaře, prostředníka Boha Otce a Ježíše Krista, Dobrého Pastýře, který hledá 

ztracenou ovci a vrací ji do ovčince. Zpovědník má projevit velikou moudrost v této 

části svátosti a pečlivost v plnění služby pokání a usmíření. Úkolem je vrátit očištěného 

hříšníka zpět do církevního společenství a Otcovi náruče. Jan Pavel II. ve své adhortaci 

oslovuje kněze, služebníky církve, aby často přijímali tuto svátost: „ u kněze, který by 

se již nezpovídal ze svých hříchů, nebo se zpovídal špatně, by byla dotčena samotná 

kněžská funkce a výkon jeho kněžských povinností, což by bylo zřejmé i náboženské 

obci, jíž je pastýřem“.74Slova, která kněz pronáší a vyjadřuje pohyby rukou, mají 

velikou důležitost a jsou viditelným znamením udělení spásy a obnovy porušené 

smlouvy. Svátostná formule: Uděluji ti rozřešení…, provází znamení kříže nad 

kajícníkem, který projevil svou lítost a obrátil se. V tuto chvíli je služba smíření dílem 

celé Nejsvětější Trojice: Otec přijímá syna, který se k němu vrací; Syn si vloží 

ztracenou ovci na ramena a zanese jí zpět do ovčince; Duch svatý znovu posvětí svůj 

chrám a ještě plněji v něm přebývá.75 Na konci kajícník odpoví „Amen“ a kněz ho 

propouští v pokoji. Žádný nesmí zapomínat na díkůčinění Bohu, našemu Pánu za přijatá 

dobrodiní v této svátosti. 

                                                 

73 ADOLF, Adam. Liturgika. Vyšehrad 2001. s. 235. 

74 GIGLIONY, Paolo. Svátosti Krista a církve. Karmelitánské nakladatelství 1996. s. 80. 

75 Tamtéž s. 113. 
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Svátost smíření máme slavit. Slavit, jako velkou slavnost naši proměny, posvěcení. 

Je očistnou koupelí v Božím milosrdenství a nově získanou velikonoční radostí, kterou 

slavíme s církví putující i oslavenou. Tím vzdáváme slávu našemu Bohu. 

K slavnostnímu rázu této svátosti patří také oblečení zúčastněných, obřad doplněný 

modlitbami, zpěvem žalmů nebo jiným vhodným zpěvem chval, proseb a díkůvzdání.  

 

3 Katecheze ve společenství dospělých ve farnosti 

Velký Šenov 

Katecheze ve společenství dospělých se značně liší od katecheze dětí. Zde je potřeba 

více promýšlet jaký druh a formu katecheze zvolit, protože dospělí jsou náročnější 

a více ocení partnerský přístup a svobodu v rozhodování. Od toho se odvíjí také to, 

jakých cílů se má dosáhnout. Farní katecheze je vymezená oblast pastorace, která 

předpokládá, že se lidé v tomto společenství více znají a že i reflexe na katechezi bude 

otevřenější, plodnější a může mít tak dopad na zlepšení duchovního života ve farnosti 

a to hlubším společným prožíváním.  

3.1 Představení společenství 

Reflexe na zamýšlenou katechezi byla uskutečněna ve farním společenství 

dospělých, které se koná pravidelně jednou za dva týdny a to střídavě v rodině 

některého z účastníků. Zúčastňuje se ho asi dvanáct lidí, většinou jsou to manželské 

páry. Věkové složení účastníků je různorodé, od mladých svobodných lidí až 

po důchodce. Co se týče profesní orientace, polovina z účastníků se věnuje v rámci 

zaměstnání dětem a mládeži. 

3.2 Návrh a realizace cyklu katechezí pro společenství dospělých 

Při promýšlení o tématech a provedení katechezí jsem měla před sebou cíl prohloubit 

duchovní život lidí ve farním společenství a reflexí na tyto katecheze probudit v každém 

z účastníků osobní zodpovědnost na životě celé farní obce a to růstem ve víře každého 

přítomného. Přijetím Božího slova do svého srdce a uvědoměním si potřeby smíření by 

pak mohli být uschopněni ke každodenní službě Bohu i druhým lidem.   
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Téma smíření mezi Bohem a lidmi se dotýká všech oblastí lidského života a nelze jej 

ani představit, natož vyčerpat při jednom katechetickém setkání. Lze na něj pohlížet 

z různých úhlů, proto jsou v cyklu katecheze uplatněny všechny výše popsané 

katechetické modely. V úvodu každé další kapitoly jsou východiska katecheze uvedena. 

3.2.1 Katecheze o milosrdném otci a dvou synech 

Když jsem chtěla představit tuto katechezi v našem společenství, myslela jsem 

na citát z písma: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Když Ježíš 

vyprávěl zástupům o milosrdenství, tak je to nechával pocítit a zažít, aby pochopily jeho 

podstatu. Dával přednost vyprávění v podobenstvích, protože jsou propojena 

se skutečným životem a pomáhají mu porozumět. Milosrdenství není přirozená ctnost, 

ale je otázkou vnitřní dispozice, která čerpá ze života s Ježíšem a je živena Duchem 

svatým. Tato katecheze by měla pomoci účastníkům prohloubit poznání Boží lásky 

k nám a k zamyšlení a reflexi naší milosrdné lásky k druhým a přehodnocení svých 

vztahů.  

Zvolenému cíli katecheze odpovídá kérygmatický model (viz kap. 1.3.1). Jako 

východisko jsem vybrala text podobenství o milosrdném otci a jeho dvou synech 

(Lk 15,11-32), který budeme ve skupině společně číst a zamýšlet se nad ním podle 

navržených otázek. 

3.2.1.1 Exegeze podobenství o milosrdném otci a dvou synech (Lk 15,11-32) 

Podobenství vypráví Ježíš a primárně bylo určeno farizeům a zákoníkům, a posléze 

až všem ostatním tzv „spravedlivým zatvrzeným“. Toto podobenství se vyskytuje jen 

u evangelisty Lukáše. První část pojednává o mladším synovi, který požaduje od otce 

svůj dědický podíl. Zmínka o dělení majetku za života zůstavitele je zmíněna už také 

u Sir 33, 20-24. V době Ježíšově bylo toto dělení majetku dosti běžné i pro mladší syny, 

kteří chtěli odejít do ciziny. Syn v podobenství opouští rodný dům a ve světě rozhází 

celý svůj díl majetku. Dochází až k jeho ponížení ode všech. Dokonce porušuje 

židovské ustanovení o čistotě: pást vepře, jíst s nimi, byl pro Izraelity obraz nejhlubšího 

pádu.76 Následuje jeho obrácení popsané ve verši 19, který ho interpretuje jako 

vzkříšení ze smrti k životu, když uznává svou chybu a je odhodlaný vyznat to otci (verš 

                                                 

76 Sacra Pagina (dále již jen SP), Evangelium podle Lukáše, s. 255. 
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20). Když se vrací, otec už syna z dálky vyhlíží, odpouští mu, aniž by syn učinil 

jakýkoliv skutek. Důležité je pokorné vyznání viny a důvěra, se kterou se syn k otci 

vrací. „Otče, zhřešil jsem“ (verš 21) je nalezením své identity, sebepoznání. Zásadní je 

jednání otce, jeho reakci určuje láska a soucit. Nechává přinést tyto dary: 

1) oděv – ne obyčejný, ale nejkrásnější, 

2) prsten – symbol přenesení moci na syna, 

3) obuv – ne sandály, ale luxusní obuv (řecky hypodémata), kterou nosily význačné 

osoby při mimořádných událostech, 

4) upéct ne kůzle, ale vykrmené tele – to se chovalo jen na nejslavnostnější 

události, 

5)  připravit nejen jídlo, ale uspořádat hostinu – což bylo jen u bohatých 

6) pozval hudbu (řecky symfonia) – znamená orchestr i s tancem. 

 

Potom vyslovuje přání: „hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev 

a zase žije, ztratil se, a je nalezen“, uvedeno ve verši 24. Druhá část podobenství mluví 

o reakci staršího syna, který nechce odpustit a je zahořklý. Starší syn je jako spravedliví 

„Židé“, kteří „pokání nepotřebují“.77 Otec vyjadřuje lásku i k němu a zdůrazňuje radost 

z návratu syna a touhu po společenství se starším synem. Byla to kritika Ježíšových 

protivníků, kteří se nechtějí podílet na Boží radosti z Ježíšovy náklonnosti 

k hříšníkům.78  

3.2.1.2 Klíčové otázky pro katechezi  

Co charakterizuje otce a jeho syny, o kterých Ježíš vypráví? Která z postav ukazuje 

na nebeského Otce a čím? Jak odpovídají synové na Boží lásku? Jaké poselství pro nás 

vyplývá z textu? Jaké další příběhy z Písma svatého obsahují stejné poselství? Jak 

poznávám Boží lásku já? Jak se to projevuje v mém životě, v mých vztazích k Bohu 

a k druhým lidem? 

                                                 

77 Tamtéž s. 256. 

78 Malý Stuttgartský komentář (dále již jen MSK), Evangelium sv. Lukáše s. 129. 
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3.2.1.3 Průběh katecheze ve společenství 

Na začátku obdrželi účastníci společenství reprodukci obrazu znázorňující 

Rembrandtův výjev – Návrat Marnotratného syna. Byli vyzváni, aby si ho prohlédli 

a po chvíli řekli, co na něm vidí a jak na ně působí. 

 Po reflexi si přítomní přečetli podobenství (Lk 15,11-32) a reagovali na připravené 

otázky. Při diskusi se projevilo i jejich předporozumění tématu:  

Přítomní reagovali na otázku, komu bylo určeno toto podobenství. Došlo k diskuzi 

a objevily se dva názory. Někteří zastávali názor, že bylo určeno farizeům a zákoníkům 

– jako „zatvrzelým spravedlivým“ a ti druzí říkali, že všem hříšníkům.  

Poté se zamýšleli nad mladším synem, kterého podle přítomných řadili k hříšníkům, 

který v touze po nezávislosti a svobodě, si vynutí doslova část dědictví, což byla velká 

neúcta k otcově autoritě, jako hlavy rodiny. Odchází do daleké země a nejen 

geograficky, ale i psychologicky se chce vzdálit od otce. Svobodu si vysvětluje tak, že 

když je daleko a už mu nepodléhá, tak žije, jak chce jen on sám. Rozmařile, pošetilým 

způsobem, nespořádaně a chaoticky. Důsledkem toho se dostává do velké bídy 

a zakouší tři druhy ponížení: 

1) Nouzi 

2) Život v blízkosti vepřů (znečištění vlastní osoby, vyloučení ze společnosti) 

3) Jeho zaměstnavatel se zajímá spíše o vepře, než o něj – jako člověk neměl tehdy 

žádnou cenu  

Ve světě došel k poznání, že nikomu nelze věřit. Uvědomuje si, že je ztracen, že 

nikoho nezajímá jeho osud. v hluboké životní krizi, ve které prožívá svoji osamělost, 

ztrátu identity a důstojnosti, dochází k jeho obrácení. Objevuje své vlastní nejhlubší 

„já“. Rozhodne se vrátit domů ke svému otci, uznat svou vinu a nést za ni následky – 

konat pokání. V lítosti sám nad sebou opouští tento život, který není k „žití“.  

Reflexí přítomných bylo zamyšlení nad tím, jak i my se v touze po nezávislosti často 

dostáváme do slepé uličky, cítíme se osamoceni a zklamáni nenaplněnými představami 

o životě. Opouštíme domov, utrácíme peníze pro hlouposti, nerespektujeme pravidla, 

nezacházíme s tím, co nás v životě potkává něžně a láskyplně. Jsme mladšími syny víc, 

než si o nás okolí myslí, víc, než si my sami o sobě myslíme. Proto by měla být naší 

neoddělitelnou součástí i odvaha k návratu, obrácení, důvěra, naděje.  
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Dospělí se vyjadřovali k tomu, jak je těžké si uznat svou hříšnost, přiznat se k ní. 

Např. své ženě, uznat chybu před svými dětmi, farníky. Už jen myšlenka, že klesnou 

v očích těch druhých, že nebudou těmi dokonalými křesťany atd. Další diskuze byla 

o uznání nezávislosti našich dospělých dětí, toleranci a hranicích, jaké jim dáváme. Jaký 

příklad jim ukazujeme? Jsme my tím příkladem? Následují nás? Jakou výchovu jim 

poskytujeme? Je to v souladu s morálkou a křesťanským duchem? 

Další část katecheze se vázala k otci. Marnotratný syn vědět, že má otce, ke kterému 

se může vrátit. Otec ho už z dálky vyhlížel a to znamená, že ho stále očekával s nadějí, 

že se vrátí. Stýskalo se mu po něm. Kdo je ten otec? Je to muž vždy ochotný odpustit, 

který doufá, protože má naději. Je tolerantní a dává svobodu, i když zná všechna rizika 

s tím spojená. Odloučení od syna bylo jen fyzické. Otec jej neustále nosí v srdci, a proto 

pohnut soucitem mu běží vstříc. Otec neobviňuje syna, nevyjednává, nezkoumá důvody, 

které syna vedly k jeho rozhodnutí, ale projevuje to gesty: objímá syna, líbá ho, jakoby 

se otec usmiřoval se synem a ne naopak. Tato gesta jsou výrazem odpuštění.  

Reflexe na profil otce začíná pohledem na obraz Rembrandta, jak je zde otec 

znázorněn. Následovala vlastní reflexe otců, kteří své děti denně přijímají. Snaží se být 

trpěliví, milosrdní a někdy až marnotratně štědří vůči svým dětem. Mluvili o svých 

pochybnostech ve výchově a postavení jako otce v očích svých dětí. Druhá reflexe byla 

ze strany žen, které mluvily o své roli matky a jaký mají vliv z této stránky na své děti – 

učit je otevřenosti, toleranci, čistotě mysli, schopnosti přiznat si chybu, dokázat poprosit 

o odpuštění. Přítomní mluvili i o tom, že dnes v rodinách už není tradicí prosba 

o odpuštění rodičů s podáním ruky před svátostí smíření, jako tomu bylo ještě před 

čtyřiceti lety, kterou by po svých zkušenostech od svých dětí již nevyžadovali. 

Další část katecheze byla reakcí na synovo vyznání a reflexí odpouštějícího otce, 

který projevuje svou nevýslovnou radost z návratu syna a nechává přinést pro něho 

vzácné dary. Syn poznává, že na něho otec po celou dobu čekal. Otec z příběhu 

vyjadřuje našeho nebeského Otce, protože on je vždy první, který nám jde vstříc a stále 

čeká, aby nás mohl obejmout. Syn prožívá radost z odpuštění, z láskyplného otcova 

objetí, z obnovení narušených vztahů. Ve společenství jsme mluvili o tom, jak kdo 

prožívá Boží lásku a jak se projevuje v jejich životě. Většina vyznala, že z ní čerpají 

sílu, radost a pomáhá jim žít mezi nevěřícími.  
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Další reflexi považuji za nejdůležitější, protože se obzvlášť citlivě dotýkala našich 

niterních záležitostí. Je to část o reakci staršího syna, který odmítl vejít na hostinu 

a radovat se. Dokonce se hněvá, je zahořklý a vyčítá otci jeho nezájem o potřeby jeho 

samého. Dále nechápe dobrotu projevovanou chybujícímu bratrovi. Otec k němu ale 

láskyplně mluví a projevuje mu stejnou úctu, jako k mladšímu synovi. Připomíná mu, 

že byli stále spolu a vše mají společné, protože touží i po jeho společenství, ale že nyní 

je potřeba s radostí přijmout bratra, který se konečně vrátil. Byl „mrtev a zase žije, 

ztratil se a je nalezen“. 

Diskuze kolem této části byla velká, protože se nevztahovala jenom na nás – jako 

nevděčné syny, ale jako na ty farizeje, „zatvrzelé spravedlivé“ a „domnělé spravedlivé“, 

kterými občas jsme (anebo se alespoň některým tak jevíme). Přítomní mluvili 

o důležitosti pracovat na sobě, snažit se o dokonalou lidskost. Farizeové postrádali tuto 

vlastnost. I my někdy nechápeme lidi – zavřou se nám oči, uši, ústa vůči druhým, jsme 

zahledění příliš do sebe. Rozpoznat hřích jako mladší bratr, uznat ho a ne si ho 

nepřipustit jako v případě staršího bratra. Častým zpytováním svědomí, obzvlášť 

ve svátosti smíření nás Ježíš zachraňuje před farizejským chováním. Tak nacházíme 

svou radost a můžeme sdílet jeho dary s druhými. Nebýt sobci, kteří závidí bližnímu 

Boží lásku a to, že Bůh odpouští druhým. Někdy dokonce tvrdě vyžadujeme jejich 

potrestání. Je na nás „starších synech“, abychom dokázali odpovědět na Ježíšovo 

pozvání. Ježíš ukazuje, že v životě nejsme jen syny, ale také bratry. Návrat každého 

jednotlivce k Bohu Otci je zároveň návratem do společenství s bratřími. Přijímejme 

s radostí každého napraveného hříšníka celým srdcem, podporujme ho a povzbuzujme, 

aby rostl v Kristu. Vždyť Ježíš řekl: „Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale 

hříšníky.“ (Lk 5,32) 

Připomněli jsme si další texty z písma, které obsahují stejné poselství radosti. Byli to 

podobenství o nalezené minci a o ztracené ovci. Poté jsme se opět zahleděli 

na Rembrandtův obraz a každý řekl, jak by se toto podobenství mohlo nazývat: „O 

marnotratném otci“, „O milosrdném otci“, „O marnotratném otci a nevděčných, 

sobeckých synech“, „Podobenství o ztracených synech“. A komu se podobáme my? 

Jaké vztahy nás těší, z čeho se radujeme v rodině, v zaměstnání a ve farnosti? Jak stavět 

mosty smíření v rodinách, osobních vztazích? Jaké poselství nám vyplývá z textů? 

Účastníci se shodli, že je to radostně žít z lásky Boží a aplikovat to v životě s druhými. 
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Že odpuštění a milost nám dává sílu do dalších dnů a je víc než pomíjivé užívat 

radovánky tohoto světa.   

Katecheze vyústila do modlitby o důvěru v Boží milosrdenství a prosby o sílu 

v následování Krista, o sílu k  pravidelné svátosti smíření a naši větší lásce k druhým.  
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PŘÍBĚH JEDNOHO Z ÚČASTNÍKŮ 

Tento příběh je konkrétní životní zkušeností jedné rodiny, kterou vyprávěli manželé 

po této katechezi jako reakci na toto evangelium. 

Manželé mají pět dětí a všechny se snažili vychovat podle křesťanských zásad podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí. S jedním ze čtyř synů prožili těžké období. Když 

skončil střední školu a dospěl, jako dvaceti letý se odstěhoval z rodné vesnice do Prahy. 

Tam se s ním po čase začaly dít divné věci. Pracoval jako IT manažer a byl hodně 

pracovně vytížený. Nemohl v noci spát, měl různé zdravotní problémy, a navíc začal 

slyšet zvláštní hlasy. Bál se toho, nevěděl co se děje, nikomu se s tím nesvěřil a začal 

brát nějaké léky na spaní. Když ani to nepomáhalo, začal pít alkohol. Když byl opilý, 

zapomněl na vše a bylo mu lépe, avšak jen do té doby, než vystřízlivěl. Měl stále větší 

problémy: strach, výpadky paměti, měnil zaměstnání, měl velké dluhy. Došlo to tak 

daleko, že přišel o práci a celý jeho dosavadní život byla jedna velká lež. Rodiče byli 

pořád bombardováni různými firmami a institucemi kvůli jeho dluhům a on si vždy 

vymyslel důvod, proč se to stalo. Otřesená nedůvěra rodičů z takového chování ho 

přivedla po deseti letech domů a vše rodičům vypověděl. Rodiče netušili, co všechno 

se s jejich synem děje. Byli z toho nejdříve celí zkoprnělí, ale protože ho nesmírně 

milovali a záleželo jim na něm, ihned mu odpustili a bez výčitek a zbytečných otázek 

učinili jasné rozhodnutí: „Takto to už dál nepůjde, něco se s tebou děje, vše se musí 

změnit!“ Přestěhovali syna k sobě, přihlásili ho na úřad práce a objednali u psychiatra, 

vše s jeho vděčným souhlasem. Největším problémem byl však alkohol, kterého 

se neuměl úplně vzdát, protože byl na něm příliš závislý. Denně ho hlídali, aby nepil. 

Vždy byl s ním někdo s rodiny, zaměstnávali ho různými činnostmi, jen aby na alkohol 

nemyslel. Pracoval na zahradě, dělal dříví, sportoval, jezdil na kole i přesto, že mu 

nebylo dobře - měl totiž různé abstinenční příznaky. Psychiatr zjistil, že syn trpí 

psychickým onemocněním, které však lze úspěšně léčit a stabilizovat, jestliže bude brát 

pravidelně léky a nebude pít alkohol, což byl veliký problém. Denně dozorovali, aby 

léky bral, nepil a k tomu se nepřejídal a nepřibíral příliš na váze (což byl vedlejší účinek 

léků). Ne vždy se to zcela dařilo. Do toho stále chodily upomínky na placení dluhů, kdy 

se částky často pohybovaly okolo třiceti tisíc korun českých. Po čase se psychicky 

stabilizoval, našel si práci, která ho bavila, a moc si ho tam cenili. Docházel do „AA“ 

centra do daleké Prahy a později i do bližšího města – to ovšem nepomohlo. Kvůli 
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občasnému pití se totiž přidaly výpadky paměti. Opět přišel kvůli tomu o práci. Nebylo 

zbytí a syn souhlasil s protialkoholickou léčbou na klinice, kam záhy nastoupil. 

Rodiče vyprávěli také o druhé stránce problému, a to o reakci jeho sourozenců 

na syna. Zbylí čtyři sourozenci reagovali různě. Dva z nich jsou vysokoškolsky vzdělaní 

a dobře zajištění, žijí svůj klidný, křesťanský život a nemohli pochopit svého bratra. 

Vyčítali mu jeho počínání a odmítali mu pomáhat, že si za to může sám. Druzí zase vše 

prožívali s ním a bylo jim bratra líto. Jeho trápení bylo jejich trápením. Všechny jeho 

prohry -  když pil, ztrácel práci a naproti tomu se radovali i z malých vítězství, když 

se mu dařilo jen “prostě nepít“. Rodiče bolelo, jak se některé z jejich dětí k němu 

postavily. Rodiče ho neobhajovali, ale snažili se ukázat svým dětem sílu rodinnosti, 

lásky a milosrdenství, aby i oni bratrovi dokázali pomoci se z toho dostat. Postupně si 

po příkladné péči rodičů o „marnotratného“ syna uvědomily, co dokáže láska, 

rodinnost, soudržnost. Jaké je pravé odpuštění a jak se vše potom zvládá lépe. Jaké to je, 

když nám na druhém záleží. Viděly, jak se rodiče a ostatní sourozenci za něho modlí 

a co všechno obětují za záchranu jeho těla i duše. Ač syn byl sám věřící a modlící se, 

přec potřeboval duchovní podporu svých blízkých, aby mohl překonat to slabé, co 

v něm bylo, aby zvítězil ten, který překonal bolest a smrt - Ježíš Kristus. Syn se po třech 

měsících vrátil z léčebny, kde měl čas se zamyslet nad sebou a svou budoucností 

a změnil se. Dnes už tři měsíce pracuje v zaměstnání, které je úplně jiného zaměření, 

než práce s počítačem a daří se mu tam. Nepije, našel jsi přítelkyni, s kterou se mají 

upřímně rádi, a ta ho motivuje správným směrem.    

Smíření člověka se sebou samým i s druhými nemůže být nikdy reálné, pokud 

nedovolíme, aby nad vším vládla Boží milosrdná láska a smíření s Bohem samotným. 

On jediný je lékař – a smíření je lék pro duši i tělo. 

 

3.2.2 Katecheze o schopnosti poznat svůj hřích  

U této katecheze jsem uplatnila antropologický a liturgicko-mystagogický model 

(viz kap. 1.3.1). Ve společenství jsme se zamysleli nad uvědoměním si hříchu a lítosti 

nad ním, pak následným vyznáním jako naší odpovědi na Boží lásku. Celá katecheze 

ukazuje na svátost smíření a vede nás k přehodnocování našich postojů k posuzování 

druhých. Vede nás k tomu příklad celníka Zachea, který je odmítaný lidmi a hledá 
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někoho, kdo by ho chápal.  Ježíš rozpozná jeho potřebu a projeví mu svou lásku. Ježíš 

se odlišuje od svého prostředí svým jednáním s lidmi na okraji společnosti. K nim 

se cítí být povolán, jim přednostně zvěstuje Boží spásu, ať už svými uzdravujícími 

zásahy, svým odpuštěním hříchů nebo svým společenstvím s nimi. „Lékaře nepotřebují 

zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ (Mk 2, 17).79 

3.2.2.1 Exegeze podobenství o Zacheovi (Lk 19,1-10) 

Toto podobenství se vyskytuje jenom u Lukáše a mluví o „spasiteli, zachránci 

ztracených“. Příběh o Zacheovi přináší relativní vztahy spravedlivý – hříšník. Ježíš 

procházel městem Jerichem, které bylo zvrácené a hříšné. Žil zde veliký boháč – vrchní 

celník – Zacheus (Zakaj). Toto slovo znamená spravedlivý (Srov. Ezd 2, 9; Neh 7, 14), 

snad jde o zkrácenou formu jména Zachariáš. Byl výběrčím daní. Od roku 6 n. l. 

se v Judsku vybíraly povinně daně a odváděly Římanům. Výběrčími byli pověřeni Židé 

patřící do místní horní vrstvy. Daně byly vysoké a byly vymáhány velmi nemilosrdně, 

a ještě se na tom obohacovali. Když Zacheus slyšel o Ježíši, chtěl ho vidět, ale přitom 

netuší, že on sám je hledán a zachraňován.80  Protože měl malou postavu, vyšplhal 

na sykomoru (moruši) aby ho viděl přes zástup. Ježíš se zastavil právě zde a řekl mu, 

aby sestoupil: „Dnes musím zůstat v tvém domě“ (Srov. verš 5) „Dnes“ je okamžik, kdy 

právě pocítil přítomnost spasitele. „V jeho domě“ znamená, že spása přišla přímo 

k němu. Zacheus s radostí přijímá Ježíše. Zde se motiv radosti spojuje s kajícností (Lk 

15,5-7).81 Ježíš nazývá Zachea jedním ze ztracených synů Abrahámových a myslel tím 

to, že patřil také do Božího lidu, ale nechodil po Božích cestách.  Celník přijímá Ježíše, 

je pohnut lítostí nad svým hříšným životem a potvrzuje své obrácení příslibem změny 

života. Slibuje, že rozdá část svého majetku chudým a odškodní ošizené bohatým 

úrokem (srov. verš 8). U Lukáše je to konkrétní projev spravedlnosti.82 Reakce 

přihlížejících je reptáním vůči Ježíši i Zacheovi. Všech – takže i učedníků.83 Ježíš věděl, 

že bude za to pomlouván i kritizován a přece chce přijít pod jeho střechu. Přehodnocuje 

všechny obvyklé mravní hodnoty a jeho zaslíbení patří tudíž především hříšníkům. 

                                                 

79 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského s. 217. 

80 SP, Evangelium podle Lukáše s. 302. 

81 Tamtéž s. 302. 

82 Tamtéž s. 303. 

83 Tamtéž s. 302. 
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3.2.2.2 Klíčové otázky pro katechezi 

Jsme schopni poznat, uznat svůj hřích před Bohem? Jakým způsobem může dnešní 

člověk projevit Bohu lítost a rozhodnout se pro pokání? Jsme schopni učinit dobré 

předsevzetí? Jaké cesty můžu využít ke smíření s Bohem?  

3.2.2.3 Průběh samotné katecheze ve společenství 

Na začátku katecheze všichni zpívají píseň „Otevřete brány hradeb kamenných“. 

Jeden účastník katecheze přečte daný úryvek z evangelia. Katecheta poté posluchačům 

popisuje místa, tehdejší dobu a situaci, ve které Ježíš potkává Zachea. Zvěst o Ježíšovi 

se šířila celou krajinou. Procházel města, hlásal Boží království, uzdravoval mnohé 

a vyháněl zlé duchy. Zachea – vrchního celníka z Jericha zajímal také tento 

podivuhodný člověk.  

Účastníci katecheze se nejdříve zaměřili na postavu Zachea, který byl velmi bohatý 

díky svému postavení. Vybíral totiž dvojnásobek cla, z kterého si značnou část 

ponechal. Byl pochybné morálky, měl tvrdé až nepřístupné srdce a byl velmi 

nepopulární. Kvůli okrádání svých krajanů a také, pro samotný fakt, že pracoval 

pro Řím, jím pohrdali a považovali ho za zrádce. Zacheus byl malé postavy, což ho 

znevýhodňovalo a tak se cítil méněcenný v očích svých soukmenovců. Ať byl, jaký byl, 

byla v něm velká touha spatřit Ježíše. Proč? Chvíli o tom účastníci polemizovali. 

Vznikly názory, že možná kvůli tomu, aby o něco nepřišel, aby byl v centru dění, nebo 

to byla touha po něčem novém, anebo hledal někoho, kdo mu porozumí. Hnala ho 

naděje změnit sebe, protože si byl vědom, že je nenáviděn, vzdálen od ostatních svým 

způsobem života, sám a odstrčený. Anebo to byl jen zištný důvod?  

Dále vznikaly otázky a zamyšlení nad „dnešním Zacheem“. Kdo to je? Jsou to ti, kdo 

mají zábrany „zařadit se do davů“ a raději zachovávají odstup? Nebo jsou to pro druhé 

„nadřazení“, kteří takoví nejsou z pýchy, ale z jakéhosi ostychu? Drží se zpátky proto, 

že jsou si – jako Zacheus – vědomi, že ještě nemají zameteno před vlastním prahem, ale 

přesto mají cit pro podstatné, co přitahuje? Tak jako u Zachea, který dychtil spatřit 

Ježíše, někdy však svou duchovní žízeň a touhu jako on skrývají před druhými i před 

sebou. Jsou to duchovně hledající lidé, kteří se třeba „necítí“ v kostelích zcela doma. 

Ježíš Zachea oslovil jménem. Dal mu najevo, že ho zná, že ho považuje za svého 

bližního. Povzbudil ho, aby sestoupil ze svého úkrytu, a nechává se pozvat do jeho 
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domu. Ježíš to udělal z lásky k němu. Víme, že na základě tohoto oslovení Zacheus 

změnil svůj život a jeho domu se dostalo spásy. I když věděl, že bude za to kritizován 

a pomlouván. 

Jak my umíme oslovit Zachea dnešní doby? To byla další otázka, nad kterou 

se účastníci zamysleli. V každé společnosti jsou určité skupiny lidí považovaných 

za „vyvržené, nebo nadřazené“ kvůli jejich politice, nemožnému chování, nebo 

životnímu stylu. Neměli bychom se podřizovat společenskému tlaku a vyhýbat se jim. 

Učit se takové lidi doprovázet – jít s nimi a sdílet s nimi život. Vstupovat do dialogu, 

naslouchat jim a vzít jejich starosti vážně. Vysvětlovat kvalifikovaně věci víry - pokud 

se ptají, s odvoláním na písmo svaté. Respektovat originalitu jejich cesty víry a jejich 

svobodu. Umožnit jim a nabídnout společenství s církví, Kristem, kterého jim 

zprostředkováváme jako příklad a cíl našeho života. To byly postřehy účastníků. 

Druhý pohled nás vedl k zamyšlení nad oslovením Zachea Ježíšem a kladl otázky: 

Jak Ježíš oslovuje mě? Oslovuje mě skrze jiné lidi? Nebo skrze knihu, přátele, sny, 

slovo, nebo kněžské promluvy? Výstupem z toho bylo svědectví účastníků. Mluvili 

o tom, že to bylo, když přestali prosazovat sebe samého, ale uvolnili prostor pro Boha, 

který je pak začal oslovovat. Osvobodil je z fixace na sebe samého a tím jim otevřel 

velký prostor svobody, aby se ukázal potenciál do nich vložený Bohem.  

Reflexe pokračovala v tom, na kolik a jak odpovídáme na pozvání toho, kdo mě 

oslovuje skrze události každodenního života – Ježíše Krista. A co když je také každý 

z nás Zacheem? Necítíme občas prázdnotu ve své srdci, odcizení se víře, přilnutím až 

příliš pozemským starostem? Člověk ze zkušeností s vírou ví, že dar víry má v nádobě 

hliněné (2 Kor 4,7). Ví, že jedině askezí, modlitbou, svátostnou liturgii a láskyplnými 

skutky může ve víře růst, a dojít ke svému cíli -  života s Bohem. Dokážeme přijmout 

svůj život jako dar a úkol, nebo jako poslání? Celkově se účastníci shodli v odpovědi: Je 

důležité, abychom vydávali svědectví o Božím působení v našich životech a pomáhali 

druhým toto také objevit u nich.  

Další částí je katecheze o reakci přihlížejícího davu k rozhovoru Zachea a Ježíše. Zde 

vyvstaly otázky o našem farizejství. O tom, co je důležité a co je „uvnitř“. Naše vztahy, 

suverenita v soudech o druhých, jak často se mýlíme. Ježíš říká: „Nesuďte!“ – a to 

opakovaně. Ne to, nač tolik dbáme, vypovídá pravdu o člověku a o jeho blízkosti Bohu. 

To podstatné je uvnitř v srdci. Je mnoho činů, které naše srdce zkazí a skutečně 
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poskvrňují člověka. Takové ničí spravedlivé a láskyplné vztahy mezi lidmi. Nebýt také 

příliš suverénní ve svých soudech o druhých, ale učit se pokoře a pravdivosti. Uznat, 

respektovat jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažit se srovnávat, hodnotit. 

Ježíš odsuzuje tyto vnitřní postoje, z nichž takové činy vyrůstají. Často si „farizeje“ 

vlečeme v sobě a s sebou. Ježíš vytýká farizeům „vnějškovost“. Jen když se budeme 

chránit „kvasu farizejského“, změníme své životy, obrátíme se, smíříme s Bohem 

a lidmi. Jen tehdy budou naše srdce a slova blízká Bohu, když je budeme umět 

dosvědčit činy a zprostředkovat druhým.  

Poslední reflexe byla o odpovědi Zachea Ježíšovi. Zacheus si uvědomil, jaké milosti 

se mu dostalo, když seděl s Ježíšem u jednoho stolu. Dostal sílu otevřít své srdce a dělit 

se, když řekl: „Polovinu svého majetku rozdám druhým, a komu jsem způsobil škodu, 

oplatím mu to čtyřnásobně!“ Nyní už mu to nenařizuje zákon, ale on sám „chce“. 

Poznal, že zhřešil a že se nabídnutou milostí jeho život může změnit. To je nový pohled 

na pokání. Stala se neuvěřitelná proměna, kterou nedoprovázel žádný zázrak. Ten se stal 

„pouhým“ přijetím. On sám na sobě zakusil, že důležitější než „mít“ je „být“. 

A důležitější než „být“ je „ne být sám“. Tím dal najevo vnitřní proměnu svého srdce. 

Skrze víru mu bylo odpuštěno a stal se novým člověkem. Bylo to Ježíšovým oslovením. 

Zde jsme se zastavili nad myšlenkou zpytování svědomí, a zda jsme schopni lítosti 

a pokání a jaké jsou cesty ke smíření s Bohem. Reflexe na tuto část se týkala svátosti 

smíření – jak k ní přistupujeme. Přítomní mluvili o tom, že často nebereme zpověď jako 

svátost, neslavíme ji jako jiné svátosti (křest, biřmování, svátost manželství), opomíjíme 

velké milosti, které dostáváme při této svátosti. Diskuze se točila kolem dvou způsobů 

vyznání hříchů: při zpovědi a důležitosti každodenního zpytování svědomí spojené 

s pokáním. Některé zkušenosti přítomných o moci odpuštění a radosti z ní byly 

přínosem pro ty, kteří to neprožívají jako něžné objetí otce a úžas nad tím, že Bůh nás 

miluje předem takové, jací jsme. On nás hledá první. Záleží jen na nás, jestli uslyšíme 

jeho volání a řekneme: „Otče, zhřešil jsem.“ To pak vzbudí radost u Boha, a je k nám 

nadmíru štědrý v milostech a požehnání, což účastníci potvrzovali příklady ze svého 

života. Zvláště je těší slova: Jdi! Buď v pokoji! 

Denně máme být pro druhé nositeli pokoje, oslovovat je svou čistotou a pravdivostí. 

Sv. Pavel říká, že „všem se stal vším“, tak i my se máme stát hledajícími a tázajícími 

s těmi, co hledají a ptají se. Být s nimi nejen solidární, ale jejich bratry a sestrami. Jen 
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tak přiblížíme lidem Krista a umožníme jim smíření se sebou samými a Bohem. Vnímat 

pestrost názorů a životních postojů lidí, kteří jsou „věřícími s výhradami“ nebo 

„nevěřícími s výhradami“. Být milosrdnými ke všem bez výhrad. Otázka milosrdenství 

je otázkou srdce. Nesmíme si to však zaměňovat se sentimentalizmem. Srdce je místem 

rozumu a myšlení.  Ježíš viděl do srdce Zachea a vidí i do našeho srdce. Buďme proto 

strážcem svého srdce. 

Na konci katecheze následuje chvíle pro zpytování svědomí. Diskuze o důležitosti 

svátosti smíření, jestli jsme schopni se nechat uzdravovat Ježíšem, inspirovat 

a osvobodit se od různých skrupulí a závislostí na čemkoliv, aby si v nás Pán mohl 

učinit příbytek. Nebo se necháme sžírat nejistotou, váháním a nepokojem. Jen on nám 

dává lásku, milosrdenství a pokoj.  

Na konci setkání byla společná modlitba a prosba o proměnu srdce a sílu Ducha 

svatého.  

3.2.3 Katecheze o tajemství hříchu 

V této katechezi o tajemství hříchu je zprostředkován prorocký model, zaměřen 

hlavně na předsudky lidí, což je dnes palčivým problémem ve vztazích mezi lidmi 

ve společnosti, a tak důvodem k nedůvěře a nelásce. Často pak vede předsudek až 

k diskriminaci určité skupiny lidí. Další zaměření této katecheze je náhled na hříšníky, 

hlavně ze společenského úhlu pohledu a přístupu k ženám.  

3.2.3.1 Exegeze příběhu Ježíš a cizoložnice (Jan 8,1-11) 

Tato část Janova evangelia se odlišuje od ostatních jeho textů, a proto vznikla 

domněnka, že tento příběh nepatří do jeho evangelia. Jeho umístění v tradovaném textu 

kolísá, obsahuje velice málo toho, co je typicky Janovské. Vyprávění má dvě části. 

Ježíšův střet s farizei a zákoníky a Ježíšovo setkání a dialogem se ženou. První vrcholí 

sedmým veršem, druhá vrcholí v jedenáctém verši výrokem osvobozujícím ženu.84 

Farizeové přivedli k Ježíši ženu přistiženou při cizoložství, aby slyšeli soud nad ní a tím 

připravili na Ježíše léčku, aby mohli primárně odsoudit jeho. Kdyby Ježíš řekl, že žena 

nemá být ukamenována, zatkli by ho za porušení Mojžíšova zákona. Kdyby je však 

vybídl, aby ji popravili, předali by ho Římanům, protože podle římských zákonů 

                                                 

84 Srov. PORSCH, Felix. MSK, Evangelium sv. Jana, s. 80. 
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nesmějí Židé sami vykonávat rozsudky smrti. Druhým důvodem proč Ježíš nepromluvil 

v tomto smyslu bylo, že se dostane do rozporu se svým stěžejním poselstvím 

a s bezpodmínečnou slitovnou Boží láskou (srov. Lk 15).85 Ježíš nepopřel starozákonní 

příkaz „nezcizoložíš“ ani svátost manželství, ale nepřistupuje na diskuzi o zákonu. 

Sehnul se a psal prsty do písku. Svatý Jeroným (17,13n) napsal, že Ježíš se sklonil, aby 

zapsal prstem na zem hříchy těch, kdo chtěli onu ženu kamenovat. Ve verši 7 nemluví 

k ženě, ale k žalobcům a konfrontuje je s nimi samotnými. Přiměje je k rezignaci, když 

pochopili, že nemají právo soudit druhé, když sami nejsou bez viny.86 První odcházejí 

starší, moudřejší, potom mladší, méně zkušení. Ve druhé části stojí hříšná žena sama 

před Ježíšem. On jí nic nevyčítá, protože ví, jaké bylo postavení žen ve zdejší 

společnosti. Žena byla mnohdy hodnocena negativně především jako sexuální bytost. 

Vůči ženám existovalo také mnoho předsudků. 87 Byla muži ve všem podřízena, i když 

mezi všemi jemu podřízenými byla jmenována na prvním místě. Její role matky ale byla 

ceněna. Už tehdejší zdroje mluví o její nepodstatné roli. Rabbi Juda ben Elai říká: „Buď 

požehnán ten, který mně neučinil ženou: neboť žena není vázána přikázáními.“88 Ježíš 

ženu neodsuzuje, její hřích neignoroval, ani neomlouval. Když říká: „Jdi a už nehřeš!“, 

jí dává novou šanci začít znovu a ukazuje jí neohraničenou, nesobeckou lásku a její 

proměňující sílu. 

3.2.3.2 Klíčové otázky ke katechezi 

Přísluší člověku posuzovat nebo soudit druhé? Jak se díváme na vztah mezi mužem 

a ženou? Jak lze pomoci ženě, která se ocitá v krizové situaci? Jak a jaké zadostiučinění 

činit?  

3.2.3.3 Samotný průběh katecheze 

 V katechezi na téma tohoto podobenství jsme se ve společenství zaměřili na to, 

jak posuzujeme a soudíme druhé, na vztahy mezi mužem a ženou, pohledu na ženy 

v krizových situacích, milosrdenství a odpouštějící lásku, pokání (zadostiučinění) 

ve svátosti smíření.  

                                                 

85 MSK, Evangelium sv. Jana, s. 80. 

86 Tamtéž s. 81. 

87 RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše z Nazareta s. 153. 

88 Tamtéž s. 153. 
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 Katecheze začala modlitbou. Byla to chvála na všeobjímající Boží lásku 

a prosba o to, abychom se Bohu co nejvíce přiblížili, žili jeho slovo a dokázali ho 

předávat ve skutcích milosrdenství všem lidem. 

Z přečtení tohoto úryvku z evangelia jsme viděli, že se farizeové a zákoníci spojili, 

aby přivedli před Ježíše ženu přistiženou při cizoložství. Zdá se však, že nechtěli přímo, 

aby byla kamenována, nýbrž to udělali kvůli Ježíši. Tady se jednalo o Ježíšův život, 

když mu svěřují soud nad touto ženou. Odvolávali se na psaný zákon, chtěli ho 

pokoušet a poté i možná obžalovat. Věděli, že Ježíš zná z desatera „nezesmilníš 

a nezabiješ“, ale že podle Starého zákona cizoložství znamená v přeneseném slova 

smyslu – zpronevěřit se smlouvě s Bohem „modloslužbou“. Ježíš však znal jejich 

myšlenky, proto si ženy nejdříve nevšímal, protože věděl, o co jim šlo. Sehnul se a psal 

prstem do písku. Co psal? Buď jejich hříchy, nebo nechával čas na to, aby se jim 

„schladili hlavy“?  

 Ve společenství se rozvinula diskuze o tom, jak my se rozhodujeme, když jsme 

„spravedlivě“ popuzeni, rozezleni. Chceme vynést soud nad někým, řekneme hned 

zbrkle něco, co nás potom mrzí? Co v nás převládá? Zlost, hněv, podrážděnost, nebo 

naopak klid, soustředění, pochopení a hledání pravdy? Měli bychom více přemýšlet, dát 

prostor rozumu, milosti a pokoji.  

 Další zamyšlení bylo nad Ježíšovým výrokem: Kdo je bez hříchu, ať první hodí 

kamenem! po čemž se všichni přítomní soudící začali vytrácet, od nejstaršího 

po nejmladšího, až tam zůstal jen Ježíš a žena. Tímto výrokem vyzdvihl Ježíš důstojnost 

ženy a důležitost soucitu a odpuštění. Ježíš neodsuzuje, ani neschvaluje postoj hříšnice, 

farizee, ale ani toho, co ukazuje prstem a chce házet kamenem. Máme sklony někoho 

soudit? Účastníci katecheze poukazovali na to, že takové konání hraničí s pýchou – jako 

by dotyčný měl pocit, že on neudělal nic zlého, jen ti druzí. Bohu patří soud a on je 

soudce, který může odsoudit, nebo odpustit.  Proto mu náleží poučovat a soudit. 

Uvědomujeme si svou hříšnou přirozenost a hledáme cestu, jak druhým spíše pomoci, 

místo abychom je zraňovali? Často se nevědomky chováme jako farizeové, často jen 

proto, abychom druhým ukázali, že jsme jiní než oni. My máme být soucitní 

a odpouštět. Chybí nám solidarita. Máme prosit ani ne tak za ně, ale za sebe samé, 

abychom si uvědomili, co jsme zanedbali ve své blíženecké lásce. 
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 Druhá část katecheze se váže na verš 7, kdy probíhá krátký dialog mezi Ježíšem 

a ženou: „ Ženo, nikdo tě neodsoudil?“ „Ne pane.“ „Já tě také neodsuzuji, jdi, ale už 

nehřeš! (Jan 8,10-11) Nejvíc interakcí a reflexí bylo na toto téma: Žena, co cizoložila 

a odpouštějící láska. Co to bylo za ženu? Jak to bylo s tím cizoložstvím? Ve Starém 

zákoně se považovala za cizoložnou žena vdaná či zasnoubená, která porušila své 

závazky vůči muži, a ten ji mohl zapudit. Platilo to i obráceně, když ženatý muž 

zcizoložil s jinou ženou. Na oba se vztahoval soud podle Mojžíšova zákona a to tak, že 

oba viníci byli ukamenováni. 

 Cizoložství je hřích, který ničí životy a rozvrací vztahy. Dnes je plno žen, i mužů, 

kteří takto konají. Kde jsou příčiny? Co vede ženy k takovému jednání? Měli bychom 

místo soudu nad těmito ženami zkoumat například prostředí, ve kterém žijí. 

V oblastech, kde je chudoba, to nutí ženu k prostituci. Chudoba je kořen prostituce. 

Nebo se to stává špatnou rolí otce v rodině, zneužíváním, či jen touhou po nenaplněné 

lásce. Vyvstala taky teorie, že tato žena představuje nás – jako cizoložníky vůči Bohu. 

Lidi, nevěrné Božím přikázáním a vůči jeho dobrotě. Bůh však neztotožňuje hřích s tím, 

co jsme spáchali. On odsuzuje hřích, ale miluje hříšníka. Ježíš dokázal svou smrtí 

a zmrtvýchvstáním obrátit hřích v milost. Proto nám dal svátost pokání, abychom 

se s Bohem mohli smířit a žít život v plnosti.  

Tato žena pocítila, že je přijata Ježíšem. Zjišťuje, že její láska, která byla jiná, 

se mění v jinou dimenzi – lásku od Ježíše – a v ní nachází svou důstojnost. Ježíšem 

se cítila být poprvé opravdu přijata. Dostala novou šanci do života, nový začátek, aby 

hlásala: už neexistuje jen zákon a spravedlnost, ale milost a milosrdenství. Toto je také 

odpověď pro ženy, které se octnou v krizi života a nevědí jak dál. Ukázat jim sílu 

odpuštění a smíření. Popřípadě po jejich kladné reakci a dalších otázkách nabídnout 

možnost svátosti smíření jako lék na bolest srdce a ducha. 

Další diskuze byla ze strany žen. Co ten muž, co byl také u toho cizoložství? Kde byl 

ten muž nyní? Schovával se za záda zákona? Proč ho nepřivedli? Byl zbabělý, proto s ní 

nepřišel? Anebo, jako to bývalo v té době –„on“ byl ten, co rozhodoval nad ženou a měl 

na to právo? Vždyť už v ráji, když se Bůh ptal Adama: „Cos to udělal?“ On odpověděl: 

„To Eva, žena, kterou si mi dal!“ (Gen 3,12) Jakoby se chtěl po hříchu Adam najednou 

Evy vzdát, jen aby prosadil svou nevinu. Vždyť byli přece oba „nazí“! Oba byli vinni! 
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Církev uznává neodmyslitelný přínos ženy pro společnost a rodinu, a že má žena tutéž 

důstojnost jako muž. 

Jak nahlíží dnešní muž na ženu? Jak si vytváří k ní vztah? Vše začíná výchovou 

v rodině, příkladem rodičů a prostředím, v kterém se mladý muž pohybuje. Dnešní svět 

nám ukazuje dva extrémy, které vznikají ve svém důsledku kvůli mužům: východ ženu 

zahaluje, západ svléká. Zde se začíná skreslovat pohled na ženu dneška a vztahu k ní. 

Ježíš jakoby šel středem těchto dvou extrémů. Když se stane Ježíš středem života muže, 

a ten se řídí jeho příkladem, nemá problém vidět důstojnost ženy, a tomu podřídit 

své chování k ní. Muž bez Boha toto ale nedokáže. Důležité je, aby se muži dívali ne 

na krásu ženy, ale aby v ní viděli krásu Krista.  

Proto přichází Ježíš – aby se postavil mezi hřích a zákon – nemáme být otroky 

hříchu. Máme nejdříve naslouchat Bohu, než něco uděláme. Uvědomit si, že i my jsme 

hříšníci, odhodit soud. Mluvit s takovými lidmi, snažit se je pochopit, abychom 

nepovažovali sami sebe za jediné spravedlivé a povýšeně neodsuzovali své bližní. Kdo 

chce hodit po nich kamenem, měl by první hodit na sebe. Bůh nepřišel házet kameny, 

ale pomáhat překonat naše slabosti. Náš úkol je modlit se za ně, dívat se jako na své 

bratry a sestry, podat pomocnou ruku, pomoct jim k lítosti a nápravě. Vyprošovat jim 

dar odpouštějící Boží lásky, aby pochopili, že i oni můžou žít jinak, podle Božích 

zákonů. Zdá se, že Ježíš nepsal do prachu naše hříchy, ale: „Nechci, abys zemřel, ale 

abys žil!“  

 Zde jsme nastolili otázky dnešní diskriminace žen na některých pracovních 

místech a určitých postaveních. Katecheze vrcholila povídáním o svátosti smíření, 

k čemuž vyzývá Ježíš cizoložnou ženu: „Jdi a už nehřeš!“ Ježíš rád přicházel mezi 

hříšníky, jedl a pil s nimi a své počínání vysvětloval tím, že lékaře nepotřebují zdraví, 

ale nemocní. Podobně přichází i k nám ve svátosti smíření a říká: „Neodsuzuji tě, ale jdi 

a od nynějška už nehřeš!“ ve svém hlubokém pohledu na tento Ježíšův příkaz máme 

poznat, kdo jsme a o koho se můžeme opřít. Kněz jako zástupce Krista nám říká: „Bůh 

veškerého milosrdenství smířil se sebou celý svět a na znamení toho nám dal svého 

syna, aby svou smrtí a zmrtvýchvstáním smyl z tebe tvoje hříchy a proto ti skrze něho 

odpouštím hříchy a dávám ti rozhřešení: ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. 

Důležité je pro nás vytrvat potom v dobrém a nebát se přistupovat k tomuto prameni 

života, abychom se byli schopni smířit s bratřími i s nepřáteli, se sebou samým a měli 
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sílu neodsuzovat, ale sepnout ruce a prosit v pokoře o polepšení. Polepšení naše i 

o polepšení druhých, neboť dlužné úpisy nás všech byly přibity na Kristův kříž. Učit 

se být neústupní vůči hříchu, ale milosrdní, shovívaví vůči hříšníkům.  

Katechezi jsme ukončili výrokem Blaise Pascala, který napsal: „Poznání Boha bez 

poznání naší bídy rodí pýchu. Poznání naší bídy bez poznání Boha rodí zoufalství. 

Poznání Ježíše Krista a jeho milosrdné lásky tvoří střed, protože v něm nalézáme Boha 

i svou bídu.“ 

 

Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se věnovala tématu smíření mezi Bohem a lidmi. 

Inspirovala mne k tomu každodenní zkušenost ze života mezi bližními, když nevědí jak 

dojít ke smíření s Bohem, protože ho pociťují jako vzdáleného, nevědí, jak se přiblížit 

k němu i k ostatním lidem, a to z různých příčin, vyplývajících z dramatu jejich života. 

Někteří toto smíření odmítají, protože mají dojem, že se smiřovat nepotřebují a to díky 

svému egocentrizmu a pýše. Nejvíc se mne dotýká zkušenost věřících z naší církve, 

se smířením, pokáním a hledáním odpovědí na otázku, jak žít autenticky z víry, 

abychom byli schopni vydávat pravdivé svědectví života s Bohem. O víře může svědčit 

totiž jen ten, kdo je sám ve víře silný, neboli - naše ústa mohou přetékat jen tehdy, 

bude-li plné naše srdce. 

K tomu právě napomáhá farní společenství a zkušenost katecheze, které se zde nejen 

naslouchá, ale která se má uvést do praktického života. Otázky, nad kterými jsme 

se zamýšleli, byly: Potřebuje člověk smíření a odpuštění? Patří k jeho základním 

potřebám? Může bez něho žít?  Účastníci katecheze se shodli na tom, že bez 

každodenního smiřování a odpuštění se žít nedá. Patří to k životu, a kdo takto nekoná, 

mnohdy se to odráží na jeho duševním, psychickém i fyzickém zdraví. Ze svědectví 

přítomných vyplynulo, že bez aplikování těchto hodnot člověk upadá do stále většího 

egoizmu a pýchy. Zazněl názor, že nejlepší prevencí, aby k tomu nedocházelo, je 

pravidelné přistupování ke svátosti smíření. To je ten nejlepší lék na pýchu a sobectví. 

Na další otázky, jaké cesty nabízí Bůh (a církev) člověku, aby došel smíření, jsme 

došli k závěru, že skrze církev nabízí Bůh své svátosti, jako uzdravující znamení jeho 

milosti. Jsou různé cesty obrácení srdce a pokání, a to skutky vnějšího a vnitřního 



49 

 

pokání vrcholící ve svátosti smíření. Patří k nim modlitba, půst a almužna. Zamýšleli 

jsme se nad tím, jak a zda toho využíváme. Účastníci katecheze odpovídali svými 

zkušenostmi, že se lze např. pravidelně v postní době zúčastňovat pobožnosti křížové 

cesty, různých kajících úkonů, konat skutky milosrdenství vůči bližním a tím obdržet 

pokoj a radost do svého srdce. Jeden s účastníků řekl, že sílu ke smíření čerpá tím, že 

každé ráno, dřív, než vyrazí do práce, v tiché modlitbě adoruje před svatostánkem 

v kostele.  Druhého to zase inspirovalo k tomu, že bude zpytovat svědomí pravidelně 

každý den, aby měl sílu více odpouštět druhým. Jeden z účastníků vyslovil názor, že 

se nemáme bát přistupovat ke svátosti smíření, protože je pramenem odpuštění, že 

se o tuto Boží sílu a srdečnost můžeme opřít a čerpat z ní, abychom pak z větší láskou 

dokázali přistupovat k druhým.  

Ve třetí části otázek, zda může jednotlivec soudit morální život jiných lidí, 

o předsudcích a jak působí na naše vztahy, diskutovali účastníci nejvíce. Po uvědomění 

si Ježíšova jednání, vyplývající z evangelia a následné katecheze konstatovali, že 

se stala odrazovým můstkem k jejich lepšímu a chápavějšímu vztahu k ženám, 

sousedům, nesympatickým. Už je nechtějí soudit, ale chápat jejich situaci a pomoct jim.  

O předsudcích mluvili jako o zatemňování pravdy a dobra, které při takových soudech 

v bližním nevidíme. Z katecheze vyšlo poznání, že vzdělávání se ve věcech víry vede 

k lepšímu chápání evangelia a tak i k hlubšímu poznání sebe a pochopení jednání 

druhých lidí. V odlišnosti je krása stvoření a jen v jedinečnosti můžeme chápat Boží 

záměr s člověkem. Celkový význam těchto katechezí realizovaných ve zmíněném 

společenství připodobnili zúčastnění k zajetí na hlubinu našeho života s Bohem. Když 

se pečlivě a s pokorou přijímá učení církve, tak může být svědectví víry nakažlivé. Toto 

vzájemné sdílení a prožívání vede k obohacování a může přispět ke spáse mnoha lidí.  

Z celé práce je zřetelné, jak je důležité smíření s Bohem, zvláště význam svátosti 

smíření, z které můžeme vždy čerpat sílu Božího odpuštění pro náš život a bezpečně 

se o ni opřít. 

  



50 

 

Seznam použitých zkratek 

2Kr – 2. kniha Královská 

Ef – List svatého apoštola Pavla Efezanům 

Ex – 2. kniha Mojžíšova (Exodus) 

Ezd – Kniha Ezdrášova 

Gen – 1. kniha Mojžíšova (Genesis) 

GS – Gaudium et spes 

Iz – Kniha proroka Izaiáše 

Jan – Evangelium podle Jana 

kap – kapitola 

Kor – List svatého apoštola Pavla Korinťanům 

Le – 3. kniha Mojžíšova (Leviticus) 

LG – Lumen gencium 

Lk – Evangelium podle Lukáše 

Mk – Evangelium podle Marka 

Mt – Evangelium podle Matouše 

Neh – Kniha Nehemiášova 

Oz – Kniha proroka Ozeáše 

Př – Kniha Přísloví 

Řím – List svatého apoštola Pavla Římanům 

SC – Sanctosacrum Concilium 

Sir – Kniha Sirachovcova 

srov – srovnej 

tzn – to znamená 

viz – odkaz 
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