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Anotace 

Záměrem diplomové práce „Teologie práce sv. Jana Pavla II.“ je shrnutí 

teologického pojetí lidské práce Jana Pavla II., jeho dopady na křesťanskou spiritualitu 
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na další sociální magisteriální texty. V závěru práce jsou reflektovány dopady tohoto 

učení do hospodářského a politického každodenního života. Práce vychází 

z magisteriálních textů Jana Pavla II., zejména z encykliky Laborem exercens a jeho 

dalších dvou sociálních encyklik, Sollicitudo rei socialis a Centisimus annus. Další 

inspirující myšlenky přicházejí zejména z reflexí o sv. Josefovi a z teologie těla. 

Diskutuje se vztah lidské práce k tajemství Nejsvětější Trojice a perichoretický 

a sdílený charakter lidské práce. V rámci diskuse o spiritualitě je analogicky jako 

křesťanský životní stav definován pracovní stav. Lidská práce je klíčem k sociální 

otázce, je prostředkem naší spásy a proto posláním církve. 
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Abstract 

The aim of this thesis “Theology of Labour of St. John Paul II.” is to summarize 

John Paul II.’s theological view of human labour, its impact on Christian spirituality and 

evangelization and pastoral efforts of the church. There is also attention paid to 

influence of his theology on further social magisterial texts. At the end, there is 

a reflection of impacts of this teaching to everyday economic and political life.  The 

thesis is based on magisterial documents of John Paul II., especially on the encyclical 

Laborem exercens and his two further social encyclicals, Sollicitudo rei socialis and 

Centisimus annus. Other inspiring ideas come especially from reflections on St. Joseph 

and from the theology of body. There is a discussion on relation of human labour to the 

Mystery of The Holy Trinity, on perichoretical and sharing character of human labour. 

As a part of discussion on spirituality, there is the work state of life defined as analogy 

to Christian state of life. Human labour is a key to the social question, it is a tool for our 
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Úvod 

Správný katolík chodí v neděli do kostela a nepracuje. Nedělní katolík. V neděli je 

křesťanem a přes týden nesmlouvavě zápasí o světské statky. Prostě katolík. Už se 

nepodřizuj tomuto světu, ale hlavně v něm buď aktivní. Kolikrát jsem vyslechl tyto 

a podobné věty. Na adresu svou i jiných křesťanů, z ambonu a i od nevěřících. Čiší 

z nich jakási nepřirozená dualita, která je křesťanství na hony vzdálená. Kdyby tak 

všichni věděli, že správný katolík nechodí do kostela pouze v neděli, ale slaví mši sv. 

každý den. A pokud je potřeba, vyhrne si rukávy klidně i v neděli. Boží Syn se vtělil, do 

těla, stal se člověkem, který je jednotou těla a duše a může se stát i chrámem Ducha. 

A to ne pouze v neděli. 

Čekárny psychologů a různých terapeutů jsou dnes plné, a to nejenom nevěřících. 

Diagnóza většinou zní něco jako nevybalancovaný životní styl. Pracuje buď mnoho, 

nebo vůbec, práce ho buď vyčerpává, nebo nenaplňuje, vydělává buď málo, že 

nevychází, nebo tolik, že už neví, co by si měl koupit, a stejně ho už nic nebaví. Pracuje 

již více než rok v jednom zaměstnání, a má depresi z pomalé kariéry, nebo je po třiceti 

letech propuštěn z práce, a zhroutil se. Zdá se, že se vše točí kolem práce, a postihuje to 

ohromné množství lidí, možná každého člověka. 

Na různých místech jsou k dostání různé recepty. Když přijdete do knihkupectví, 

regály s knihami o správném životním stylu, osobním rozvoji a budování úspěšné 

kariéry zabírají obrovský prostor a lze je jen těžko přehlédnout. To svědčí o dvou 

věcech. Jednak evidentně po těchto knihách existuje velká poptávka, tedy výše popsané 

problémy lidi opravdu trápí (jinak by tyto knihy nezabíraly tolik drahé prodejní plochy), 

a jednak tyto asi zatím moc nefungují, poněvadž jinak by jich už více nepřibývalo, spíše 

naopak. 

Jan Pavel II. říká, že lidská práce je klíčem k celé sociální otázce. A toto je cílem této 

práce. Shrnout téma lidské práce tak, jak ho viděl a chápal Jan Pavel II., jak se toto 

pojetí práce projevilo v celé sociální nauce církve, a to nejen za Magisteria Jana Pavla 

II., ale i jeho nástupců. A konečně, jaké má toto pojetí práce dopady do křesťanské 

spirituality dnešního člověka, evangelizačního a pastoračního úsilí církve 

a každodenního hospodářskopolitického života. 

Vzhledem k požadovanému rozsahu práce byla zvolena následující metodika. 

Nejdříve se práce zaměřuje na samotný pojem práce, vývoj jeho chápání v průběhu času 

ve filosofii a biblické tradici. Na těchto základech se pokouší formulovat základní 



definici práce tak, jak jí pojímal Jan Pavel II. V dalších třech kapitolách si bere za střed 

zájmu encykliku Laborem exercens, která se tématu lidské práce zvláště věnuje. 

Nejprve ve druhé kapitole se práce na základě vstupního slova encykliky pokouší nalézt 

stálý vzor lidské práce ve věčném Trojjediném Bohu a dále se podívá, na jakých dalších 

základech je pojetí lidské práce v encyklice založeno. Třetí kapitola je pak věnovaná 

novým myšlenkám encykliky v pojetí práce, přičemž čtvrtá kapitola se zabývá jejich 

následným rozpracováním v dalším Magisteriu Jana Pavla II. i jeho dalších nástupců na 

Petrově stolci. Poté se v páté kapitole zaměřuje na další myšlenky Jana Pavla II., 

vztahující se k lidské práci, které se objevily v jeho dalších dílech, zejména pak 

v souvislosti se sv Josefem, a také v souvislosti s jeho teologií těla. Následně se pak 

v práci přistupuje k praktické aplikaci této teologie práce. Šestá kapitola se zabývá 

dopady do spirituality a praktické evangelizační a pastorační činnosti církve. A konečně 

v sedmá kapitola pojednává o dopadech této teologie do praktického 

hospodářskopolitického života a naznačuje, kudy se aplikace této teologie může dále 

ubírat. 



 

9 

1. Co je to práce 

Slovo práce má mnoho významů. Na tomto místě tedy nejde o jeho kompletní 

výklad, ale vypíchnutí několika podstatných bodů, které mají vztah k našemu tématu. 

Současně se budeme spíše obracet k základům a vztahům, než k různým interpretacím 

a chápaní práce a jejich vývoji v průběhu dějin.1 

1.1. Práce ve filosofii 

Práce je činnost. Zde jsme zatím na pevné půdě. Je to činnost konaná subjektem 

práce, čili tím, kdo nebo co ji koná. Tady se již dostáváme k první otázce, a to, zda 

subjektem práce může být pouze osoba nebo i jiný tvor, jako např. zvíře či věc. 

Fyzikální pohled na práci umožňuje obojí, když definuje, že práci koná těleso tím, že 

působí silou po dráze. Pro naše další úvahy nad prací však budeme vycházet z toho, že 

subjektem práce je osoba. 

Práce je vědomá činnost. Tímto přívlastkem v naší definici práce nejen vylučujeme 

fyzikální pojetí práce, ale současně ji zasazujeme do oblasti rozumu a vůle osoby, která 

ji koná. V případě, že vztáhneme práci na člověka, mluvíme tedy o lidském činu (actus 

humanus), nikoli o činu člověka (actus hominis). Z toho následně plyne, že pokud se 

jedná o práci dobrovolnou, pak ji lze i eticky hodnotit.2 

Co je cílem této vědomé činnosti? Zůstaneme-li na obecném poli osoby jako 

subjektu práce, pak můžeme rozlišit možné odpovědi na dvě základní skupiny. V první 

budou ty, kde uvedený cíl bude uvnitř subjektu práce, ve druhé pak ty, kde cíl bude vně 

subjektu práce. Činnosti v první skupině nazýváme činnosti imanentní (actio 

immanens), činnosti ve druhé skupině pak činnosti tranzitivní (actio transiens).3 

Pokud budeme uvažovat lidskou práci, pak evidentně můžeme mluvit o tranzitivní 

činnosti. Pokud se podíváme do historie, dokonce vidíme, že pojem lidské práce byl 

chápán z počátku výrazně úžeji než dnes. Ve starověku je práce fyzická činnost, spojená 

s námahou, dřinou a utrpením (význam slova „labora“) oddělena od obchodní činnosti, 

umění (včetně řemesel), vědy, politiky, her a sportu. 

                                                 

1 Podrobněji na toto téma např. v RITTER, Joachim. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 

1, A – C. Basel: Schwabe Verlag, 1971, s. 480–487. 
2 Více na toto téma v AKVINSKÝ, Tomáš. STh I-II, 1–5. O blaženosti v Teologické Sumě. Praha: 

Krystal OP, 2016. 
3 Srov. RITTER, Joachim. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 1, A – C. Basel: Schwabe 

Verlag, 1971, s. 76–78. 
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Můžeme však o práci mluvit i jako o imanentní činnosti? Tedy tak, že cílem práce je 

sama osoba jako subjekt práce? Imanentní práce by byla z hlediska osoby, která ji koná, 

prací na sobě samém. Cílem takovéto práce je změna kvality sebe sama. Jak jsme uvedli 

výše, je práce otázkou rozumu a vůle. Vůlí volíme dobro, takže bychom mohli říci, že 

práce na sobě znamená práce na zlepšování sebe sama. Ve starověku byla fyzická práce 

chápána jako překážka dobrého života, takže imanentní práce v tomto kontextu 

nedávala smysl. Dnes však slyšíme poměrně často, aby „člověk na sobě pracoval“, 

takže vidíme přinejmenším posun v chápání práce směrem k jejímu imanentnímu 

rozměru. 

Nezávisle na imanentním či tranzitivním hledisku v pojetí práce je možné se taky 

ptát, zda je práce veškerou vědomou činností, kterou osoba koná, nebo zda můžeme 

hovořit i o jiných typech činnosti, které nelze nazvat prací. Jak jsme viděli výše, ve 

starověkém řeckém a římském pojetí byla lidská práce poměrně úzce vymezena, mnoho 

činností se jako práce nechápalo. Pokud tedy rozdělovat vědomé činnosti, na základě 

jakého kritéria bychom toto měli učinit? Zdá se, že můžeme při dalším rozdělování 

vědomých činností zůstat u jejich cíle jako kritéria. Zatím jsme dělili činnosti dle toho, 

kde se jejich cíl nachází z pohledu subjektu činnosti. Nyní se podívejme na cíl z dalších 

pohledů. Tomáš Akvinský říká, že druh úkonu je přímo určen jeho cílem. Tento úkon je 

svobodný a vychází z vůle na základě rozumem poznaného dobra.4 Tomuto cíli říkáme 

hlavní, neboli tzv. blízký cíl (finis proximus), přičemž každý čin může mít i celou řadu 

dalších cílů, tzv. vzdálených (finis remotus). Tyto cíle ale již neurčují druh činnosti 

a ani jeho mravní hodnotu.5 Pro každého jednoho člověka je pak právě jeden poslední 

cíl.6 

Podle Tomáše rozlišujeme následující typy cílů, resp. dober: dobro nestvořené (Bůh) 

a dobra stvořená, která se dále dělí na vnější tělesná (přirozené bohatství (potrava, oděv, 

obydlí) a umělé bohatství (peníze)), vnější netělesná (pocty, sláva), vnitřní tělesná (tělo, 

tělesné stavy – zdraví, slast) a vnitřní duševní (duše, její potence a habity).7 

Pokud bychom tedy práci definovali jako vědomou činnost zaměřenou na vnější 

tělesná dobra, mohli bychom říci, že práce slouží k odstraňování přirozených 

nedostatků a tedy k zachování přirozenosti. 

                                                 

4 Srov. STh I-II, q. 1, a. 3. 
5 Srov. STh I-II, q. 1, a. 5. 
6 Srov. STh I-II, q. 1, a. 4–5. 
7 Srov. AKVINSKÝ, Tomáš. STh I-II, 1–5. O blaženosti v Teologické Sumě, s. 11. 
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Potom můžeme hovořit o modlitbě jako o vědomé činnosti zaměřené na Boha 

a v případě výše uvedené definice práce by modlitba nebyla prací. Podobně by nebyla 

prací ani hra, která je definována jako „svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci 

určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale 

přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou 

pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života.“8 Nebo 

jednodušeji definována jako „jednání pro sebe samo, svobodné, smysluplné, ale 

bezúčelné.“9 

Tato naše definice práce s sebou nese také důležitou vlastnost, a tou je účelnost. Je to 

tedy činnost, kterou osoba vykonává kvůli nějakému účelu, smysl práce tedy není v ní 

samé. Z tohoto pohledu pak můžeme nahlížet starověké vyčlenění vědy, umění, 

politiky, her a sportu z práce. Podobně je možné uvažovat i o liturgii, jejíž formy 

a úkony mají smysl samy v sobě, jsou zaměřeny na Boha. Liturgie je tedy přísně vzato 

bezúčelná, přestože jsou v ní udělovány jednotlivé svátosti, které mají náboženský 

účinek. Ty však, pokud bychom je brali pouze jako účelové jednání, by mohly býti 

vysluhovány velmi jednoduchou formou, jako například v nouzových situacích.10 

Na tomto místě bychom se mohli pokusit na základě předchozích úvah o obecnou 

definici práce. Předtím je však potřeba explicitně říci, že vzhledem k mnoha vrstvám 

diskutovaného problému si nejen nelze činit nárok na úplnost či komplexnost této 

definice, ale je dokonce potřeba spíše než o definici práce přemýšlet o pojetí práce, 

které bude vždy mít jakési rozostřené hrany, kdy přechod mezi prací a jinými činnostmi 

osoby bude pozvolný, či dokonce perichoretický. S těmito omezeními tedy můžeme 

říci, že práce je vědomá, účelná činnost zaměřená na stvořená dobra. Toto pojetí nám 

dovoluje v případě lidských osob rozlišovat mezi prací, modlitbou a liturgií, což jsou 

významné prvky pro utváření různých spiritualit. 

V tomto odstavci jsme se věnovali práci z pohledu filosofie. Nyní bychom 

v následujících dvou odstavcích udělali exkurs do biblického pojetí práce. Jako 

i v předchozím případě nepůjde o vyčerpávající a kompletní přehled, spíše o „řezy“ do 

tématu. 

                                                 

8 Srov. HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. A study of the play-element in culture. London: Routledge 
& Kegan, 1949, s. 1–13 

9 Srov. RAHNER, Hugo. Der spielende Mensch. Einseideln: Johanes Verlag, 1957, s. 12 
10 Srov. GUARDINI, Romano. O duchu liturgie. Praha: Česká křesťanská akademie, 1993, s. 31–37 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
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1.2. Práce ve Starém zákoně 

Ve zprávách o stvoření usazuje Bůh člověka do zahrady, aby ji obdělával, kultivoval 

a chránil.11 Člověk má zodpovědnost za stvoření, má pokračovat ve stvořitelském díle. 

Práce je tedy součástí lidského bytí od samotného počátku, a to i včetně práce fyzické.  

Pád člověka a jeho následné vyhnání z ráje má dopad i na práci, ta získává jiný 

charakter, stává se namáhavou. „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do 

země, z níž jsi byl vzat.“12 Člověk má povinnost pracovat, aby si sám obstaral své 

živobytí. Kdo se nenamáhá, škodí sám sobě a své rodině. Viz naše předešlé úvahy na 

téma práce jako prostředek uchování přirozenosti. Člověk však nemá hromadit bohatství 

a spoléhat na ně. 

Starověké podřadné pojetí fyzické práce je tedy biblickému pojetí cizí, naopak 

manuální práce je ceněna, přičemž kromě práce v zemědělství je známa i práce 

správních úředníků, písařů a učitelů.13  

Práce jako podíl na stvoření a podmínka věčného života 

I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl 

ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“ Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby 

obdělával zemi, z níž byl vzat.14 

Člověk se připodobňuje Hospodinu (Jednomu z Trojice viděno novozákonními 

brýlemi), je vyslán, aby obdělával zemi. Práce je tedy účastí, podílem, na stvořitelském 

díle. Dříve než může člověk dosáhnout věčného života – zbožštění – je poslán, aby 

pracoval. Tedy tato práce je jeho podmínkou. 

Práce nevyplňuje celý život 

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, 

tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně 

ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.15 

Bůh není jenom práce, stejně tak člověk není stvořen tak, aby jen pracoval. Součástí 

připodobnění člověka Bohu je i tento aspekt, člověk pracuje i odpočívá, stejně jako jeho 

Hospodin Bůh. 

                                                 

11 Gn 2, 15 
12 Gn 3, 19 
13 Srov. ASSLÄNDER, Friedrich, GRÜN, Anselm. Práce jako duchovní úkol. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2011, s. 35 
14 Gn 3, 22–23 
15 Ex 20, 9–10 
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Cílem práce je Bůh – zbožštění člověka 

Jestliže jsem si svévolně vedl, co se budu namáhat pro nějaký přelud? V kralickém překladu: Jestli 

jsem bezbožný, pročež bych nadarmo pracoval?16 

Toto praví Hospodin zástupů: „Babylónské široké hradby budou strženy do základů, jeho vysoké 

brány budou vypáleny ohněm. Lidé se namáhají pro nic za nic, národy se lopotí a pozře to oheň.“17 

Cílem lidské práce je Bůh sám. Člověk nepracuje pro práci samu, ani pouze pro její 

plody jako takové, ale práce a její plody jsou prostředkem na cestě člověka k Bohu. 

Pokud člověk ztratí tento cíl ze zřetele, má to katastrofální následky. 

Práce pomáhá na cestě k Bohu 

Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. V kralickém překladu: Žádá, 

a nic nemá duše lenivého, duše pak pracovitých zbohatne.18 

Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. V kralickém překladu: „Ruka 

pracovitých panovati bude, lstivá pak musí dávati plat.19 

Sladký je spánek toho, kdo pracuje, ať jí málo nebo mnoho, ale boháčovi nedopřeje spánku 

sytost.20 

Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.21 

Pokud člověk pracuje, dochází na cestě k Bohu k útěše a odpočinutí. Cesta je 

příjemnější, můžeme zakoušet Boží požehnání a milosrdenství. 

Potřeby člověka motivují k práci 

Ten, kdo se plahočí, plahočí se pro sebe, popohánějí ho vlastní ústa. V kralickém překladu: Člověk 

pracovitý pracuje sobě, nebo ponoukají ho ústa jeho.22 

Bůh dal člověku na cestu k Němu krásný dar – lidské každodenní potřeby. Tyto 

potřeby motivují člověka, aby pracoval a tím, že pracuje, je jeho cesta k Bohu snadnější 

a příjemnější. Jak krásně vymyšlené.  

Samotná práce nestačí 

Spatřil jsem též, že veškeré dílo Boží, dílo, které se pod sluncem koná, není člověk schopen 

postihnout; ať se při tom hledání pachtí sebevíc, všechno nepostihne. Ani moudrý, řekne-li, že zná to 

či ono, není schopen všechno postihnout.23 

                                                 

16 Jb 9, 29 
17 Jr 51, 58 
18 Př 13, 4 
19 Př 12, 24 
20 Kaz 5, 11 
21 Př 10, 4 
22 Př 16, 26 
23 Kaz 8, 17 
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Katastrofální následky vidíme i v situaci, pokud by chtěl člověk Boha nalézt pouze 

svou prací. Práce je sice nutná podmínka na cestě k Bohu, není však podmínkou 

postačující. 

Plody práce jsou i pro ostatní 

Některý člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl přenechat člověku, 

který se s tím nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná věc.24 

Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko 

se bohatství nenasytí. „Pro koho se pachtím, a sám se připravuji o pohodlí?“ Také to je pomíjivost 

a úmorná lopota.25 

Plody lidské práce nejsou určeny pouze pro toho, kdo pracuje. Část z nich slouží 

k uspokojení potřeb jeho a jeho rodiny, část je pak určena pro sdílení s ostatními. Někdy 

je toto zřejmé a člověk se nad tím nepozastavuje – např. v případě dávání almužny, 

někdy je naopak toto sdílení vedeno cestami, kterým člověk úplně nerozumí. 

1.3. Práce v Novém zákoně 

Bůh Syn se vtělil do Ježíše z Nazareta, syna tesaře. Většinu svého života až do svého 

veřejného působení se věnoval této práci. Po svém veřejném vystoupení povolává své 

učedníky, kteří byli především rybáři, přičemž vybírá z různých vrstev. Petr a jeho bratr 

Ondřej byli obyčejní rybáři, kteří vlastnili pouze sítě a lovili na břehu jezera. Jan 

a Jakub měli se svým otcem rybářskou živnost, vlastnili lodě a rybařili z nich. Kromě 

rybářů však měli učedníci i jiná povolání, např. celník, který vymáhal na lidech peníze. 

Ježíš ve svých kázáních a podobenstvích mluvil i o dalších povoláních, pastýřích, 

zemědělcích, vinařích, lékaři, sluzích, správci, obchodnících a také o práci žen. 

Ježíš objasňuje své učení o království Božím na příkladech z každodenního života 

prostých lidí. Tělesná práce a námaha nejsou v protikladu k namáhání se pro Boží 

království, naopak mají mnoho společného. Způsob, jakým lidé pracují a jak svou práci 

prožívají, vytváří jejich obraz Božího království. Přímo na jednotlivých příkladech 

práce demonstruje Ježíš atributy Božího království. Podobenství o rozsévači,26 

podobenství o obchodníkovi, který hledá krásné perly. 

Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu 

drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.27 

                                                 

24 Kaz 2, 21 
25 Kaz 4, 8 
26 Mt 13, 1–9 
27 Mt 13, 45–46 
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Podobně podobenství o dělnících na vinici28 ukazuje paradoxní ekonomii Božího 

království, odporující tehdejší i dnešní představě o zasloužené mzdě, resp. o měření 

hodnot. V Božím království se hodnota měří jinak, než v pozemském hospodářství. Bůh 

nám zdarma dává svou milost, když jsme připraveni následovat jeho volání. Nemáme se 

srovnávat s druhými. U Boha nejde o pouhý pracovní výkon, jde o to, že pracujeme na 

Pánově vinici, tedy na sobě samém. Jde o duchovní cestu, proměnu sebe sama k podobě 

Boží.29 

Ježíš práci oceňuje, ale současně varuje před nebezpečím přílišného spoléhání se na 

vlastní aktivity. V podobenství o boháči a stodolách30 varuje před chamtivostí, 

nenasytností a touhou mít stále víc. Také v horském kázání varuje před množstvím 

starostí o svou práci a živobytí.31 V podobenství o hostině pak varuje před promeškáním 

nebeské hostiny těmi, kteří lpějí na svém hospodářství a kteří chtějí zlepšovat své 

podnikání.32 Tito se vyčerpají vnějšími věcmi a nebudou slavit své naplnění 

a sjednocení se s Bohem. Pouze ve spojení kontemplace a činnosti ve správné 

rovnováze bude náš život přinášet ovoce, jak je líčeno v příběhu Marty a Marie.33 

Ježíš není odpůrce obchodu, viz např. již zmíněné podobenství o obchodníkovi 

a perle. Obchodníci, řemeslníci a velkostatkáři nemusí zanechat svých zaměstnání, ale 

musí vědět o relativitě bohatství, resp. o tom, jak s ním správně zacházet. Že to však 

není vůbec snadné, je patrné z podobenství o bohatém muži. „Snáze projde velbloud 

uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“34 Zásadně však brání tomu, 

aby byl obchod dělán z náboženství. Toto je demonstrováno na známém příběhu 

o očištění chrámu, který v sobě nese známku Ježíšovy radikality v této otázce. 

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků 

i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby‘, ale vy z něho 

děláte doupě lupičů.”35 

Na tomto místě je vhodné si všimnout, že tento Ježíšův negativní postoj 

k náboženskému obchodu se netýká pouze prodávajících, tedy obchodníků, ale 

i kupujících, tedy zákazníků. 

                                                 

28 Mt 20, 1–16 
29 Srov. ASSLÄNDER, F., GRÜN, A. Práce jako duchovní úkol, s. 37 
30 L 12, 15–21 
31 Mt 6, 25–34 
32 L 14, 16–24 
33 L 10, 38–42 
34 L 18, 25 
35 Mt 21, 12–13 
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V podobenství o hřivnách36 hovoří Ježíš také o bankovních obchodech, avšak bez 

toho, aby je soudil. 

Apoštol Pavel navazoval na rabínskou tradici, kdy se vyučil řemeslu a na své 

živobytí si vydělával sám svou prací. Dále stanovil důležitý princip: nemáme žít z práce 

druhých. 

Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho 

nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že 

bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když 

jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří 

mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. 

Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní 

prací.37 

Zde je vhodné upozornit ještě na jeden aspekt práce, zmíněný v tomto úryvku 

z Pavlova listu, a tím je udržování člověka na správné cestě k Bohu. Práce je znamení 

zdravé spirituality a pravé zbožnosti.38 

Cílem a pravým plodem práce je Kristus 

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

V kralickém překladu: Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí 

dám.39 

Kristus vyzývá všechny, kdo pracují, aby k Němu přišli. Cílem práce je On sám, 

který pak dává odpočinutí jako ten poslední plod práce. Pokud je cílem mé práce 

Kristus, mám odpočinek zajištěn. 

Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu 

odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ 

Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly.40 

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, 

jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.41 

Pokud naslouchám při práci Božímu vedení, je mým cílem, práce nese své plody, je 

požehnaná. Tím pravým plodem práce, pokrmem, je plod věčný, On sám, který nám 

sám sebe dává. 

                                                 

36 Mt 25, 14–30 
37 2 Te 3, 7–10 
38 Srov. ASSLÄNDER, F., GRÜN, A. Práce jako duchovní úkol, s. 39–41 
39 Mt 6, 28 
40 L 5, 4–6 
41 J 6, 27 
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Práce má společenský charakter 

Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste 

nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.42 

Žádný člověk nepracuje osamocen. Je potřeba součinnosti a práce mnoha různých 

lidí, aby se dílo podařilo. Plody práce jsou vždy výsledkem společné práce mnohých. 

Lze soudit, že tento fakt ovlivňuje i skutečnost, že tyto plody jsou určené ke sdílení 

a vlastnictví těchto statků není absolutní. 

Práce zajišťuje soběstačnost a obživu 

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma 

rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete 

odkázáni.43 

Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že 

někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic 

není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se 

vlastní prací.44 

Práce je správnou cestou k obživě a soběstačnosti. Pokud jsem soběstačný, má cesta 

k Bohu je snadnější a příjemnější, práce na cestě k Bohu pomáhá. 

Plody práce jsou ke sdílení 

Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Tím 

vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, 

který řekl: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“45 

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit 

s potřebnými.46 

Je potřeba pracovat, abychom mohli pomáhat chudým a dělit se s potřebnými. 

Nepracuji pouze pro sebe, stejně jako nepracuji sám, prostřednictvím práce a jejích 

plodů vstupuji do vztahů s ostatními. Mohu tam vytvářet společenství. 

1.4. Definice práce u Jana Pavla II.  

V předchozích odstavcích jsme se zabývali možnými definicemi práce 

z filosofického hlediska a pojetím práce v bibli. Nyní se podíváme na to, jak definuje 

práci Jan Pavel II. 

                                                 

42 J 4, 37–38 
43 1 Te 4, 11–12 
44 2 Te 3, 10–12 
45 Sk 20, 34–35 
46 Ef 4, 28 
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Předně je třeba říci, že Jan Pavel II. nikde neuvádí jednu explicitní definici lidské 

práce. Definuje na několika místech své encykliky Laborem Exercens její různé 

jednotlivé aspekty. Ve vstupním slovu píše: 

Slovem „práce“ pak se míní každá činnost (opus) konaná člověkem, bez ohledu na její ráz a okolnosti. 

To znamená, že tímto jménem označujeme každou činnost člověka (actio humana), která může či musí 

být uznána za práci v celém bohatství různých činností (industriae), jakých je člověk schopen a k jakým 

je uzpůsoben svou povahou a svou lidskou přirozeností.47 

Dále pak v čl. 4 přidává další aspekty: 

Práce, chápána jako činnost „tranzitivní“, to znamená taková, která má počátek v lidském subjektu 

a je zaměřena k vnějšímu objektu; vyžaduje, aby člověk, jak mu přísluší, vládl zemi, a aby zároveň tuto 

vládu utvrzoval a rozšiřoval. Slovu země, jak se vyskytuje v bibli, rozumějme samozřejmě především tak, 

že označuje ten úsek viditelného vesmíru, který člověk obývá; ale totéž slovo může v širším smyslu 

zahrnovat celý viditelný svět vymezený jako okruh, který má člověk ve své moci nebo ve kterém hledá 

uspokojení svých potřeb.48 

Z tohoto textu plyne, že Jan Pavel II. vztahuje lidskou práci k zemi v biblickém 

smyslu, tedy na část stvoření, určenou člověku. Na jiném místě stejného článku píše: 

„Práce je základní rozměr pozemské existence člověka.“49 A jinde v témže článku: 

Když člověk, stvořený „jako obraz Boží … jako muž a žena“50, slyší slova: „Ploďte a množte se, 

naplňte zemi a podmaňte si ji“51, nemluví tato slova sice přímo a zjevně o práci, ale mimo veškerou 

pochybnost na ni nepřímo ukazují jako na činnost, kterou má člověk vykonávat na zemi: dokonce ukazují 

její skrytou podstatu.52 

Z těchto textů je zřejmé, že v pojetí Jana Pavla II. je lidská práce zaměřena na 

stvořená pozemská dobra, uvažujeme-li finis proximus. V této souvislosti je dobré si 

také všimnout, že Jan Pavel II. vztahuje Boží obraz a podobu v člověku do viditelného 

vesmíru: „Člověk je stvořen podle Božího obrazu a Bohu podobný uprostřed 

viditelného vesmíru.“53 

Konečným cílem práce člověka je podle Jana Pavla II. člověk sám: 

Bez ohledu na práci, jakou každý člověk koná, a i když souhlasíme, že práce je cílem jeho činnosti – 

který někdy vyžaduje mnoho pečlivosti a úsilí –, nemá tento cíl konečný smysl sám v sobě. Neboť 

konečným cílem práce – jakékoli práce člověka, i kdyby byla sebevíc služebná, jednotvárná, podle 

běžného hodnocení přímo ponižující – zůstane vždycky sám člověk.54 

                                                 

47 Vstupní slovo LE 
48 LE 4 
49 Tamtéž 
50 Srov. Gn 1, 27 
51 Gn 1, 28 
52 LE 4 
53 Vstupní slovo LE 
54 LE 6 
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Z toho tedy vyplývá, že pro Jana Pavla II. je cíl práce součástí stvoření, není to Bůh. 

Můžeme tedy vidět oddělení mezi modlitbou a prací. Současně není práce v pojetí Jana 

Pavla II. hrou, nemá smysl sama v sobě. Tím, že cílem práce je člověk sám, se ale 

dostáváme k imanentnímu rozměru práce. Biblická slova o podmanění země, která byla 

dána na počátku člověku jako povolání k práci a ke spoluúčasti na stvoření, potvrzovala 

vládu člověka nad přírodou a dávala práci objektivní smysl. V tomto smyslu chápeme 

práci jako tranzitivní činnost. Jenže bible zde mluví i o subjektu práce: 

Člověk si má podmanit zemi a má nad ní vládnout, protože jako Boží obraz je osoba neboli 

subjektivní tvor, schopný plánovité a účelné činnosti, schopný rozhodovat o sobě a tíhnoucí 

k sebeuskutečnění. Jako osoba je tedy člověk subjektem práce. Jako osoba pracuje, vykonává různé 

činnosti náležející k pracovnímu procesu. Ty však, mimo svoji objektivní platnost, mají sloužit 

k uskutečnění jeho lidství, k splnění osobního povolání, které je mu vlastní právě proto, že je člověk.55 

Tedy bez ohledu na to, jako práci člověk dělá, tato přispívá k jeho naplnění 

a uskutečnění. Můžeme říci, že práce člověka dotváří a připodobňuje ho více Bohu. Je 

součástí lidské spirituality, i když modlitba není prací. Z tohoto pohledu, kdy konečný 

cíl člověka je Bůh, a na jeho cestě mu práce pomáhá k dosažení tohoto cíle, je 

subjektivní smysl práce nadřazen smyslu objektivnímu. 

Se subjektivním, resp. osobním rozměrem práce se pojí její společenský rozměr. 

Práce je základ utváření rodinného života, je jistým způsobem podmínkou pro založení 

rodiny. Práce a pracovitost utvářejí celý výchovný proces v rodině, neboť každý člověk 

se stává člověkem mimo jiné prací, a toto stávání se člověkem je cílem výchovy. Také 

celá společnost je vtělením práce celých generací, kdy práce člověka je chápána jako 

rozmnožování obecného blaha, vytvořeného jeho krajany.56 

Jan Pavel II. uvažuje práci jak fyzickou, tak intelektuální. Oproti našim předchozím 

filosofickým úvahám, zahrnuje do práce v jistém smyslu i teoretickou a praktickou 

vědu: 

Průmysl pak bude vždycky záležet ve sdružení bohatství země – ať už živých přírodních zdrojů nebo 

zemědělských produktů, nebo též bohatství nerostných či chemických – s prací člověka, jak fyzickou, tak 

intelektuální. Totéž se týká v jistém smyslu i oblasti takzvaných služeb, a neméně i teoretického 

a praktického vědeckého bádání.57 

Na základě uvedených textů se na tomto místě můžeme pokusit formulovat definici 

lidské práce tak, jak ji chápe Jan Pavel II. Lidská práce je vědomá, účelná činnost 
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zaměřená skrze stvořená pozemská dobra na člověka samého a jeho naplnění ve 

společenství. 

2. Encyklika Laborem Exercens 

V předchozím textu jsme se pokusili definovat práci tak, jak jí pojímal Jan Pavel II. 

Zásadním dokumentem této problematiky je encyklika Laborem Exercens (LE), vydaná 

v roce 1981. Ta navazuje především na encykliku Rerum Novarum Lva XIII. a první 

encykliku Jana Pavla II. Redemptor Hominis (RH). 

2.1. Lidská práce v Trojičním tajemství 

Vstupní slovo, následující ihned po úvodním apoštolském požehnání, je klíčovým 

bodem celé encykliky. Zasazuje lidskou práci do Trojičního tajemství Boha a příběhu 

člověka, stvořeného podle Jeho obrazu a k Jeho podobě. 

Svou prací si má člověk vydělávat na svůj každodenní chléb. Prací má také přispívat k neustálému 

rozvoji vědy a techniky. A zvláště k ustavičnému vzestupu kulturní a mravní úrovně společnosti, ve 

které žije jako člen bratrského společenství. Slovem „práce“ pak se míní každá činnost konaná 

člověkem, bez ohledu na její ráz a okolnosti. To znamená, že tímto jménem označujeme každou 

činnost člověka, která může či musí být uznána za práci v celém bohatství různých činností, jakých je 

člověk schopen a k jakým je uzpůsoben svou povahou a svou lidskou přirozeností. Člověk je stvořen 

podle Božího obrazu a Bohu podobný uprostřed viditelného vesmíru. Je ustanoven, aby si podmanil 

zemi, a tím je od samého počátku povolán k práci. Právě práce je jednou ze známek, které odlišují 

člověka od ostatních tvorů, neboť jejich činnosti spojené s udržováním života nelze nazvat prací. 

Jenom člověk je jí totiž schopen a jenom člověk ji vykonává, a prací současně vyplňuje svůj 

pozemský život. Tak tedy práce nese v sobě zvláštní známku člověka a lidství, známku osoby 

působící ve společenství osob – a tato známka je její vnitřní kvalifikace a základ její povahy.58 

Jak jsme definovali výše, práce je tedy vědomá, účelná činnost, konaná člověkem, 

zaměřená na pozemská dobra k naplnění člověka ve společenství. Věříme-li, že Ježíš 

Kristus byl plně člověkem, pak tedy Ježíšovu práci můžeme nazývat lidskou prací. 

Z bible víme, že Ježíš pravděpodobně strávil většinu svého života před svým veřejným 

vystoupením prací v tesařské dílně svého pěstouna Josefa. Současně věříme, že Ježíš 

Kristus je plně Bůh. Zde je na místě otázka, zda můžeme hovořit o Boží práci 

a specificky, zda práci konanou Ježíšem můžeme Boží prací nazývat. Sám Pán Ježíš 

říká: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“59 Ježíš tedy, jako dokonale 
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podobný obraz Otce, pracuje, protože pracuje i jeho Otec, a to dokonce bez přestání. 

Hledáme tedy vzor lidské práce v práci Boha. 

Boží práce 

Každá Boží činnost je zahrnuta v Jeho vůli, která je čirým aktem. Úkon Boží vůle je 

sám o sobě absolutně nutný akt, jenž působí účinek, neboli dává bytí tomuto našemu 

světu. Boží vůle je neměnná, tedy Bůh od věčnosti chce, chce bez přestání.60 Boží 

činnost je entitativně věčná, denominativní časová, neboť k denotaci je třeba existence 

účinku. Boží činnost je sama Boží substance s pomyslným vztahem ke stvoření. Jelikož 

však Bůh působí navenek jako nehybný hybatel, nijak se svou činností vnitřně nemění. 

Boží činnost navenek můžeme uvažovat také pasivně ze strany účinku, a to jako 

produkování věci (buď stvoření z ničeho nebo vytváření z předem dané látky) nebo její 

uchovávání (zde jde o Boží spolupůsobení). Tím, že Bůh věci produkuje a uchovává, je 

řídí k cíli. V tom spočívá Boží prozřetelnost.61 

Na základě těchto filosofických úvah bychom mohli říci, že za Boží práci, chápanou 

jako Boží činnost ad extra, tedy tranzitivní Boží činnost, můžeme považovat dílo 

stvoření, vykoupení a posvěcení. Vzhledem k našim předchozím úvahám, kdy cílem 

lidské práce byla stvořená pozemská dobra a člověk sám, můžeme zde analogicky 

použít jako cíl Boží práce stvoření. V případě člověka a jeho různých činností jsme 

rozlišovali práci, modlitbu a liturgii, která v sobě nese charakter hry. Zde se nabízí 

analogické rozdělení Božích činností ad extra, což by mělo za následek, že za Boží práci 

bychom považovali pouze stvoření. Tato analogie ale v případě Boha nefunguje dobře, 

neboť u člověka byl v případě modlitby a hry jiný účel a cíl než u práce. V případě 

Božího stvoření, vykoupení a posvěcení je cílem vždy stvoření, tedy můžeme ve všech 

třech případech mluvit o Boží práci. 

Boží práce má osobní charakter, subjektem práce je osobní Bůh. A to dokonce 

Trojjediný Bůh, tedy společenství osob Otce, Syna a Ducha. Toto společenství je 

dokonalé, je to archetyp pro všechna další stvořená společenství. Stvořitelská činnost 

Trojice bývá připisována Otci, vykupitelská činnost Synu a posvětitelská Duchu. Přesto 

víme, že ad extra jedná vždy celá Trojice.62 Na tomto základě se dostáváme k tomu, že 

Boží osobní práce je současně meziosobní a společenská. Dokonce můžeme říci, že, 
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v tomto pojetí Boží práce, jenom osobní práce, která by nebyla současně meziosobní 

a společenská, nemůže existovat. 

V případě lidské práce jsme diskutovali o tom, že tato tranzitivní činnost člověka má 

současně subjektivní rozměr, který je dokonce nadřazen rozměru objektivnímu, a který 

se podílí na sebeuskutečnění a naplnění subjektu práce, tedy člověka. V případě Boží 

práce tak, jak jsme ji doposud definovali, tento subjektivní rozměr zatím chybí. Bůh se 

svou činností ad extra nemění, jeho substance je neměnná. V této souvislosti by bylo 

zajímavé se podívat, zda tento subjektivní rozměr lidské práce má nějaký analogický 

vzor v Boží činnosti ad intra. Vyjděme z toho, že milující osobní Bůh nemůže být 

jednoosobový, neboť pak by jeho láska nebyla láskou, ale sebeláskou. Příčinou stvoření 

a jeho vykoupení a posvěcení je Boží láska, tedy můžeme říci, že příčinou Boží práce je 

Boží láska. Boží láska je podmíněna existencí Trojice, takže mohli bychom říci, že 

imanentní Boží činnost, tj. plození Syna a vydechování Ducha, jsou příčinou Boží 

práce, tedy Boží činnosti ad extra. Použijeme-li na tomto místě analogie, pak bychom 

mohli říci, že plození Syna a vydechování Ducha v imanentní Trojici může být obrazem 

subjektivního rozměru lidské práce v člověku. Samozřejmě zůstává v platnosti 

neměnnost Boží substance. Toto téma by zasluhovalo hlubší reflexi, ta však přesahuje 

rozsah a rámec této práce. 

Vrátíme-li se k Ježíšově výroku, že jeho Otec pracuje bez přestání, můžeme ho 

zasadit do uvedeného filosofického rámce, tj. Bůh neustále věci tvoří a uchovává. 

Přitom implicitně předpokládáme, že Ježíš měl na mysli práci Boha ad extra. Jelikož 

mluvíme od dvou různých typech Boží práce, tvoření věcí a jejich uchovávání, je na 

místě otázka, zda práci bez přestání vztahujeme na oba typy Boží práce současně, nebo 

zda je nutno tyto brát odděleně. Je vhodné připomenout kontext Ježíšova výroku, 

jednalo se o spor, zda je možné konat práci v sobotu, nejprve nesení lůžka uzdraveným 

nemocným od rybníka Bethesdy, posléze pak i jeho samotné uzdravení Ježíšem. 

Filosofové se celkem shodují na tom, že Boží práce druhého typu je nutná, tedy Bůh 

musí pracovat pro uchovávání věcí neustále.63 V případě tvoření věcí je situace jiná. 

Bůh svobodně chce tyto a ony určité věci v tomto a onom čase.64 Bůh tvoří i čas 

a prostor, přičemž čas má ve stvoření jedinečnou roli. Bůh časem odděluje, posvěcuje, 

skrze čas přichází do stvoření milost, plnost a naplnění. 
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Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, 

které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť 

v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.65 

Můžeme zde mluvit o spočinutí Boha. Toto spočinutí ovšem neznamená, že Bůh 

nepracuje, i v tomto spočinutí Bůh uchovává věci doposud stvořené, řídí je k jejich cíli 

a posvěcuje je. 

Je dobré poukázat na to, že se zde mluví o „přestání konání stvořitelského díla“, 

o jeho „dokončení“, nikoli o ustání Boží práce. Během sedmého dne tedy nastává čas, 

kdy Bůh netvoří žádné nové věci, ale uchovává dosud stvořené věci a řídí je k jejich 

cíli. Dále se hovoří o tom, že Bůh „požehnal“ a „posvětil“. Boží spočinutí je tedy 

svázáno s dokončením, požehnáním a posvěcením, bez Božího spočinutí a oslavení 

stvoření by nebylo stvoření kompletní. Jan Pavel II. píše: 

Bylo by banální vykládat Boží „odpočinutí“ jako nějakou božskou „nečinnost“. Tvůrčí akt, který 

založil svět, je ze své povahy nepřestávající a Bůh koná stále, jak sám Ježíš říká, když mluví 

o sobotních předpisech: „Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji“ (J 5, 17). Boží odpočinutí 

sedmého dne nenavozuje nějakou Boží nečinnost, ale zdůrazňuje plnost toho, co bylo završeno. 

Vypovídá, o Božím prodlévání před „velmi dobrým“ dílem (Gn 1,31), které vytvořila jeho ruka, aby 

na něm spočinul pohled plný radostného potěšení. Je to „rozjímavý“ pohled, který nehledá nové 

kultivování, ale těší se z toho, čeho již bylo dosaženo. Je to pohled, který Bůh obrací ke všem věcem, 

ale zvláštním způsobem k člověku, koruně stvoření. Je to pohled, který už cosi odkrývá ze svatebního 

vztahu, který Bůh chce založit se stvořením učiněným k jeho vlastnímu obrazu jeho povoláním ke 

vstupu do smlouvy lásky. To je to, co Bůh postupně dosáhl v nabídnutí spásy všemu lidstvu skrze 

spásnou smlouvu uzavřenou s Izraelem a naplněnou v Kristu. Bude to Vtělené Slovo, které skrze 

eschatologický dar Ducha svatého a ustavením církve jako svého Těla a Nevěsty, obrátí k všemu 

lidstvu nabídku milosrdenství a volání Otcovy lásky.66 

Ano, Bůh při svém spočinutí ve stvoření odděluje prostřednictvím času šabat, ve 

kterém ale současně předjímá jeho další naplnění v Kristu, kdy bude celé stvoření 

dovršeno prostřednictvím Boží milosti a pozváno do společenství Boží lásky v Kristu. 

Šabat tak přerůstá v neděli, den Páně, kdy slavíme Pánovo Vzkříšení a tím i počátek 

nového stvoření v Kristu. Stvoření se zde potkává se spásou. Pro člověka to znamená, 

že i on by měl odpočinout, přerušit často zatěžující pracovní rytmus a věnovat se 

modlitbě, tedy činnosti, která je zaměřená na Boha, nikoli na stvoření. Tím také dojde 

k dovršení své spoluúčasti na stvoření prostřednictvím své práce.67 Také v případě 

člověka pak odpočinutí neznamená nečinnost, ale vědomou činnost směřující 
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k naplnění. Jan Pavel II. ke svěcení dne Páně říká: „Hlavním bodem přikázání proto 

není nějaké přerušení práce, ale oslava divů, které Bůh vykonal.“68 

Další pohled na problematiku Božího spočinutí najdeme např. v díle Jürgena 

Moltmanna: 

Sedmý den, šabat, byl často přehlížen. Proto byl Bůh vesměs zobrazován také jen jako stvořitelský 

Bůh: Deus non est otiosus. Odpočívající Bůh, oslavující Bůh, Bůh těšící se ze svého stvoření ustupuje 

do pozadí. A přesto je teprve šabat dokončením a korunou stvoření. Teprve ve svém klidu o šabatu 

dochází tvořící Bůh ke svému cíli, totiž k sobě samému, ke své slávě. Lidé slavící šabat vnímají svět 

jako Boží stvoření, neboť v šabatním klidu nechávají svět být Božím stvořením.69 

Pokud bychom tedy chápali Boží práci zúženě pouze jako tvoření věcí, dostáváme se 

do obtíží. Je potřeba ji chápat komplexně, spočinutí v tvoření věcí nejen že neznamená 

nečinnost, ale právě naopak, znamená zvýraznění smyslu tvoření věcí, které jsou nadále 

směřovány k jejich cíli, a tím je oslava Boží. Bez toho by Boží práce postrádala svůj 

vlastní smysl. 

Ježíšova diskuse ohledně soboty poukazuje právě na tento fakt. Uzdravení tvora je 

přece jeho uchováváním a směřováním k jeho cíli. Ježíš jako Bůh zde koná to, co koná 

jeho Otec, a nemůže jinak. Ježíš zde netvoří, ale naplňuje. Oslavuje Boha a slaví šabat 

tím nejplnějším možným způsobem. 

Lidská práce 

Lidská práce je činnost tvora (jak metafyzická, tak také fyzická) a současně s jejím 

účinkem, tedy plodem lidské práce, musí být produkována (stejně jako každé jsoucno, 

které vzniká) bezprostředně Bohem.70 Bez Boha tedy nemůžeme dělat nic. Lidská práce 

zcela závisí na práci Boží. Jak jsme ukázali, Boží práce je činnost společenství Božích 

osob – Otce, Syna a Ducha sv., ad extra, tedy lidská práce závisí na Otci, Synu a Duchu 

sv. Boží práce je obsažena v samotném Božím bytí, ale není s ním identická. Pokud 

říkáme, že Bůh tvoří skrze Něho a pro Něho a v Něm, pak můžeme říci, že Bůh tvoří 

skrze práci a pro práci a v práci. 

Stvořená činnost a její účinek jsou celé od Boha i celé od tvora. Vznikají tedy ve dvojím vztahu 

kauzality a závislosti: závisí na Bohu a na tvoru; nejprve na Bohu, potom – nikoli co do času, nýbrž co 

do přirozenosti – na tvoru. Od Boha jsou jakožto jsoucí, od tvora jakožto určité jsoucí. Proto činnost 

pochází od tvora jako činnost, tj. jako to, čím je tvor činný. Tato činnost ale v žádném případě není to, 

čím je činný Bůh.71 
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 Na tomto základě lze říci, že člověk se spolupodílí na stvoření, a to konkrétně svojí 

činností, tj. lidskou prací. Pokud použijeme analogii s Boží prací, můžeme říci, že 

člověk se spolupodílí na stvoření skrze práci a pro práci a v práci. Proto Jan Pavel II. 

říká, že lidská práce nese známku osoby ve společenství osob. 

Na tomto místě je vhodné připomenout, že analogicky jako v případě Božího 

stvoření dovršeného Božím spočinutím, posvěcením a oslavením svého díla, tak 

i v případě lidského spolupodílení na stvoření je potřeba dovršení v podobě spočinutí, 

posvěcení a oslavení. 

Naše postupné vrůstání do Krista, skrze Něhož jdeme k Otci v Duchu sv., 

připodobňuje naši práci postupně stále více práci Boží. Naše práce je tady pro práci 

jiných. Umožnuje jiným pracovat, tak jako Boží práce umožňuje lidskou práci. Pracuje 

pro jiné, tak jako pracují různé údy v jednom Těle. Pracuje pro Boha, tak jako Boží 

práce. 

Vyjasnění správného vzoru lidské práce, resp. k čemu by lidská práce měla směřovat, 

je velmi důležité pro správné chápání osobního a společenského charakteru práce, má 

zásadní vliv na různé způsoby následování Krista jednotlivými křesťany, kdy se 

připodobňují Kristu prostřednictvím skutků. Můžeme zde mluvit o práci křesťanů na 

sobě samých, aby byli více podobným obrazem Trojice, obrazem, který jim byl dán 

Boží milostí. Jde tedy o správný vztah práce a spirituality, o místo práce ve spáse 

člověka a tím pádem o její ekleziální rozměr. 

2.2. Biblická východiska encykliky LE 

V první kapitole jsme se věnovali pojetí lidské práce ve Starém a Novém zákoně. 

Není překvapením, že pojetí práce u Jana Pavla II. je pevně zakotveno ve Zjevení a stojí 

na biblických základech. V předchozím odstavci jsme se podrobně věnovali interpretaci 

vstupního slova jako klíčového bodu celé encykliky. Nyní se podíváme, na jakých 

pasážích Písma je tento text postaven. 

Hned na počátku „Svou prací si má člověk vydělávat na svůj každodenní chléb.“ se 

Jan Pavel II. odkazuje na několik starozákonních textů, které reflektují jeden z účelů 

lidské práce, související se zachováním lidského života a lidské přirozenosti. 

Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.72 

Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli 

tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží 
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a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl 

vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“73 

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.74 

V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský 

lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo 

k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“ 

Ustanovili tedy nad ním dráby, aby je ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, 

Pitom a Raamses. Avšak jakkoli je ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. 

Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě 

cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.75 

Běda, kdo staví svůj dům nespravedlností a své pokojíky na střeše bezprávím, svého bližního nutí 

pracovat zadarmo a jeho výdělek mu nedává.76 

Hospodin dopřeje hojných časů, svou úrodu vydá naše země.77 

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid 

k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet 

pláč ani křik. Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil 

plnosti věku, protože bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen. 

Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se 

tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma 

rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro 

náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci.78 

Řekněte: „Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků.“79 

V uvedených biblických textech je velmi výrazně vidět napětí, které provází 

každodenní lidskou práci. Na jedné straně je vidět Boží požehnání a naplnění lidských 

potřeb, na druhé straně je pot, námaha a otročina. Bůh po pádu člověka neopouští, 

zůstává s ním, žehná mu a zaslibuje vykoupení z utrpení. 

Identita člověka je druhý stěžejní bod, kde se Jan Pavel II. odkazuje do Písma. 

„Člověk je stvořen podle Božího obrazu a Bohu podobný uprostřed viditelného 

vesmíru.“ Subjekt práce má klíčovou úlohu v tom, jak práci chápeme a jakým 

způsobem s ní zacházíme. I zde najdeme odkazy na několik starozákonních textů. 

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad 

mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 

plazícím se po zemi.“80 
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Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.81 

Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl 

obrazem Božím.82 

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.83 

Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot 

a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských 

stezkách.84 

Člověk je stvořen k podobě Boží ve viditelném stvoření. Adam je předobraz Krista, 

dokonalého obrazu Boha Otce na zemi. Tak jako Hospodin spravedlivě panuje nad 

celým stvořením, tak i člověk má spravedlivě panovat nad zemí. 

Zde se dostáváme ke třetím bodu a tím je způsob lidského panování nad zemí. „Je 

ustanoven, aby si podmanil zemi, a tím je do samého počátku povolán k práci.“ Ano, 

člověk má panovat zemi prostřednictvím své práce, prostřednictvím služby celému 

stvoření. 

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad 

mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“85 

Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před 

vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe 

na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám 

bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. 

A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k zodpovědnosti každé zvíře i člověka; 

za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.86 

Člověk není nad zemí ustanoven jako samovládce, který si může svévolně dělat, co 

chce. Bude volán k odpovědnosti za to, jakým způsobem zemi spravuje. Je pouze 

správce, služebník Hospodinův, kterým se podílí na dovršení stvoření dle Hospodinova 

plánu. 

2.3. Návaznost LE na encykliku Rerum Novarum 

Jan Pavel II. přímo navazuje v LE na Lva XIII. a jeho první sociální encykliku 

Rerum novarum (RN). Devadesáté výročí encykliky RN bylo důvodem, proč se Jan 

Pavel II. věnoval tématu lidské práce, resp. člověku jako takovému v rámci jeho práce.87 
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Důležitým podkladem encykliky bylo memorandum, které vzniklo na základě 

širokého diskurzu na půdě Katolické unie pro sociální a ekonomická studia 

ve Fribourgu, založené v roce 1885 biskupem z Lausanne-Ženevy-Fribourgu a později 

kardinálem Gaspardem Mermillodem (1824-1892). 

Encyklika je velmi moudrý text, nerozvíjí žádnou diferencovanou sociální teorii, 

mnoho věcí nechává otevřených, ale klade několik zřetelných akcentů. Styl její 

argumentace je novoscholastický. Tíhne spíše k sociálně-realistickému směru, ale 

současně neodsuzuje sociálně-romantický konzervativní směr.88 

Lidská práce je osobní a nutná 

Pracovat znamená vyvíjet činnost k opatření prostředků nutných pro různé životní potřeby 

a především k uhájení života. „V potu své tváře budeš jíst chléb“89 A tak lidská práce v sobě nese 

dvojí charakter: předně že je osobní, poněvadž vynaložená síla a námaha je spojena s osobou a je 

plným vlastnictvím toho, jenž ji uvádí v činnost a jehož prospěchu má sloužit; dále že je nutná, 

protože člověk potřebuje plody práce, aby si uhájil život.90 Když chce člověk získat statky přírodní, 

musí vynakládat rozum a tělesné síly: takto spojuje se svou osobností tu část hmotné přírody, kterou 

sám obdělal, v níž zanechal jakýsi otisk podoby své osoby; takže je úplně správné, náleží-li mu ta část 

jako jeho vlastnictví, a nesmí-li nikdo nijak poškozovat jeho právo.91 Církev učí, že chudoba podle 

soudu Božího není hanbou a že se člověk nemá stydět, když si živobytí opatřuje prací. A to potvrzuje 

skutkem Kristus Pán, který pro spásu lidí „ačkoli bohatý, stal se chudým“92; a ačkoli byl Syn Boží 

a sám Bůh, přece se chtěl zdát synem tesaře a chtěl být za něj považován: dokonce se nezdráhal ztratit 

značnou část svého života při řemeslnické práci. „Copak to není ten tesař, syn Mariin?“93 

Člověk byl stvořen k obrazu a podobě Boží. Lidská práce má v sobě obraz Krista 

z imanentní Trojice promítnutý do stvoření, do lidské společnosti. Otec plodí a posílá 

Krista, skrze Něho a pro Něho vše tvoří. Podobně člověk pracuje, skrze ni a pro ni tvoří. 

Stává se tak podílníkem na celém díle stvoření. Tak jako stvoření patří Bohu, tak i plody 

práce patří člověku. A dále, plody práce jsou určené pro práci, tj. vlastnictví plodů práce 

má povahu kapitálu, potřebného pro další práci. 

Práce má svoji důstojnost, neboť je spojena s osobností člověka, přenáší její otisk do 

díla stvoření, kde kromě rukopisu Božího vidíme taky rukopis člověka. Důstojnost 

práce nezáleží na tom, zda prací vzniká živobytí – plody práce jsou ihned spotřebovány, 

nebo zda práce produkuje kapitál – plody práce jsou využity pro další práci. 

                                                 

88 Srov. ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika. Úvod a principy, Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2015, s. 136–138 
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Tak jako nelze mysleti Boha bez Krista, není myslitelný člověk bez práce. Bůh bez 

Krista by nemohl být láskou, Otec by nemohl Kristu odevzdávat svého Ducha a Kristus 

by Ho nemohl vracet Otci. Bůh by byl věčnou samotou, nemohl by stvořit svět 

a člověka, a nemohl by mít k člověku žádný vztah. Člověk bez práce by pak nebyl 

obrazem Božím, neměl by podíl na díle stvoření. Také člověk dává do práce svého 

ducha. A naopak, práce mu ducha vrací, naplňuje ho, má podíl na smyslu jeho bytí. 

Propůjčování kapitálu a poskytování práce 

Je obtížné určovat práva a povinnosti ve vzájemném poměru mezi zámožnými a proletáři, mezi 

těmi, kdo propůjčují kapitál, a těmi, kteří poskytují svou práci.94 Celé zlo ještě zhoršila bezohledná 

lichva, která byla sice už jednou Církví odsouzena, ale hrabiví a ziskuchtiví lidé se jí pod různými 

formami dopouštějí stále.95 V otázce, o které mluvíme, je však největším zlem předstírání, že obě třídy 

jsou k sobě navzájem nutně v nepřátelském poměru, jako by příroda rozhodla, aby se zámožní lidé 

a dělníci v houževnatém souboji vzájemně potírali. To je úplně v rozporu s rozumem i pravdou. 

Rozhodně potřebuje jedna třída druhou; kapitál nemůže být bez práce, ani práce bez kapitálu. 96 

Ve společnosti existují dvě třídy. Zámožní, kteří vlastní kapitál a propůjčují ho do 

hospodářského procesu, a ostatní, kteří do hospodářského procesu poskytují práci. Tyto 

třídy nejsou k sobě v nepřátelském poměru, právě naopak, potřebují se navzájem. Je 

nutné taky připomenout, že vlastnictví kapitálu zámožnými nevylučuje jejich vlastní 

práci, právě naopak. Jak samotný vznik kapitálu, tak i jeho následné poskytování zpět 

do hospodářského procesu je nevyhnutně a velmi úzce spojeno s prací, jak je pojednáno 

dále. 

Předstírání antagonismu mezi třídami je největší zlo v sociální otázce. Velmi 

prorocké, dnes po více než 120 letech vidíme nejen tímto způsobené křivdy 

a nespravedlnosti, ale především desítky miliónů zmařených lidských životů během 

tímto vyvolaných revolucí, občanských a jiných válek a genocid, někdy i celých národů. 

Situace je o to alarmující, že i v dnešním světě je toto předstírání antagonismu základem 

rétoriky většiny politických stran, převážně socialistického či sociálně demokratického 

typu. 

Ohledně různých forem lichvy je důležité zmínit systém centrálního bankovnictví. 

Tento systém institucí se začal mohutně rozpínat po celém světě dvě desetiletí po 

vydání této encykliky a díky dvěma světovým válkám se mu podařilo ovládnout téměř 

celý svět. Tento systém je ovládán velmi úzkou hrstkou lidí a rodin, a prostřednictvím 
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úroku, uvalovaného na vydávanou měnu, vytváří lichvu největšího rozměru, jakou si lze 

jen představit. Tímto mechanismem jsou postiženi úplně všichni občané a rodiny, 

přičemž největší tíhu tohoto jha nesou ti nejchudší. 

Soukromé vlastnictví a kapitál vzniká prací 

Dá se snadno poznat, že vlastním důvodem, proč se ujímají práce ti, kdo vstupují do nějakého 

výdělečného povolání, a účelem, k němuž především přihlížejí, je snaha opatřit si výdělek a tento 

výdělek vlastnit jako soukromý majetek. Je tedy cílem domoci se opravdového a dokonalého práva. 

Nejen požadovat mzdu, nýbrž i uložit ji tak, jak by chtěl.“ „Socialisté tedy tím, že chtějí jmění 

jednotlivců převést na společnost, zhoršují postavení všech dělníků, protože tím, že je zbavují 

možnosti ukládat mzdu, olupují je o naději a možnost, že by si mohli rozmnožit rodinný majetek 

a zlepšit své postavení. 97 

Encyklika mluví o dělnících, nicméně z dnešního pohledu můžeme s klidem mluvit 

o všech zaměstnancích, bez ohledu na to, zda se jedná o práci fyzickou či práci duševní, 

která v dnešní společnosti zaujímá stále větší podíl. 

Kapitál vzniká prací a je právo každého pracujícího, aby svou práci byl schopen 

přeměňovat na kapitál. Lze mluvit o kapitalizaci práce. Jsou různé formy a metody, jak 

práci na kapitál přeměňovat, jejich efektivita a účinnost je rozdílná. 

Také socialistické převádění jmění jednotlivců na společnost má různé formy 

a metody. Kromě evidentního znárodňování se jedná i o mnohem rafinovanější 

a maskovanější cesty: vysoké danění práce (daň na práci je nejvyšší z daní, opět 

postihující nejvíce ty nejchudší), daně z majetku, různé poplatky, úroky z používání 

měny, tolerované či dokonce uzákoněné penězokazectví a mnohé další. 

Rodinná mzda 

Bude-li mít dělník dost vysokou mzdu, aby z ní mohl slušně vydržovat sebe, manželku a děti, pak, 

je-li rozumný, snadno si navykne šetřit a tak – k tomu, zdá se, vybízí již sama přirozenost – po úhradě 

výdajů bude si moci i něco odložit a dopracovat se nějakého, aspoň nevelkého majetku.98 

Člověk je stvořen jako muž a žena. Žijí-li muž a žena společně v manželství, jsou 

jedním tělem, jedním člověkem. Jsou-li manželé v situaci, kdy mají zapotřebí svou práci 

prodávat jako námezdnou práci v zaměstnaneckém poměru, jeví se jako prospěšné, aby 

tak musel činit pouze jeden z nich. Pokud takto prodávaná práce jednoho z nich 

zabezpečí celou rodinu, pomůže to vytváření rodinného kapitálu. Tato situace vytváří 

pro rodinu významnou výhodu: jeden z rodičů může věnovat svou práci přímo dovnitř 

rodiny, což nejen výrazně zlepší kvalitu rodinného života a výchovu dětí, ale má to 
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i nezanedbatelný finanční efekt – plody této práce, na rozdíl od námezdné práce, nejsou 

vystaveny erozi různých vnějších systémů (monetárních, fiskálních aj.), a to jak na 

příjmové straně rodinného rozpočtu (daně z příjmu, sociální a zdravotní daně) tak i na 

výdajové straně (daň z přidané hodnoty, spotřební daně, inflace atd.). 

Spravedlivé daně 

Výhod se lze však dopracovat jenom pod podmínkou, že soukromé jmění nebude pohlcováno 

nesmírnými daněmi a poplatky. Neboť právo soukromého vlastnictví není dáno lidem zákonem 

lidským, nýbrž zákonem přirozeným; proto je státní moc nesmí rušit, ale jen jeho užívání upravovat 

a uvádět do souladu s obecným blahem. Jednala by tedy nespravedlivě a nelidsky, kdyby 

ze soukromých statků ve formě daní odčerpávala více, než je spravedlivé.99 

Lev XIII. zde říká několik zásadních věcí. Zaprvé, že v případě nesmírných daní se 

nelze dopracovat k sociálním výhodám. Zadruhé, že státu přísluší upravovat užívání 

majetku tak, aby bylo v souladu s obecným blahem, a to formou spravedlivých daní. Jak 

ale stanovit spravedlivou daň? Jaké užívání majetku je v souladu s obecným blahem? 

Na tato témata by se dalo napsat asi mnoho knih, nicméně podívejme se, jaká je dnešní 

realita. 

Námezdní práce formou zaměstnaneckého poměru je zatížena nejvyššími daněni, 

takže takoví lidé, kteří nemají jinou možnost obživy anebo nejsou vzděláni a poučeni 

v této věci, jsou státem nejvíce okrádáni a tím i státem ovládáni. Státní školství 

vychovává především lidi pro zaměstnanecký poměr a tím jim znesnadňuje cestu 

k efektivnímu nakládání s plody své práce. Na druhou stranu současné státní zřízení 

poskytuje poměrně flexibilní systém pro ochranu a pohyb kapitálu, především pak pro 

korporace v mezinárodním měřítku a nevládní organizace (tzv. NGO – Non-

Governmental Organization). Církevní učení ukazuje nejen celou řadu receptů, jak 

efektivně pracovat s plody lidské práce a chránit je před nespravedlností (např. 

autonomie rodiny, rodinná mzda, vztah práce a kapitálu, soukromé spolky atd.), tak 

i ukládá biskupům a kněžím, aby lid v této záležitosti vychovávali a vzdělávali. 

Soukromé svépomocné organizace nezávislé na státu 

Avšak ačkoli soukromé spolky jsou uvnitř státu a jsou takřka jeho částmi, přece nemá stát, 

všeobecně vzato, právo znemožňovat jejich existenci. Neboť člověk má přirozené právo tvořit 

soukromé spolky; je pak posláním státu, aby přirozenému právu byl záštitou, nikoli aby je ničil. 

Vyskytnou se někdy okolnosti, kdy je správné, že se zákony stavějí proti některým sdružením; totiž 

když úmyslně sledují cíle, které jsou ve zřejmém rozporu s poctivostí, spravedlností a blahem státu. 
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Zákony se musí poslouchat potud, pokud jsou v souladu se zdravým rozumem, a tudíž i s věčným 

zákonem Božím.100 

Soukromé svépomocné organizace, ať již zaměstnavatelů, zaměstnanců či smíšené, 

jsou vhodným nástrojem pro řešení jednotlivých dílčích otázek v sociální oblasti. Mají 

být nezávislé na státu, neboť jejich fungování zvyšuje soběstačnost jednotlivých občanů 

a jejich nezávislost na něm. Pokud by stát neodůvodněně těmto organizacím 

znemožňoval jejich existenci, mají občané v takovémto případě možnost nerespektovat 

příslušná (i zákonná) nařízení. 

V dnešní době se spíše setkáme se situací, kdy stát zneužívá těchto, původně 

soukromých, organizací k prosazování svých zájmů. Příkladem mohou být různé 

profesní komory, kde je dokonce předepisováno povinné členství. 

Znovuzískání ztracených duší 

Snad budou moci být znovu získáni pro správný život i takoví dělníci, kteří žijí buď v úplném 

opovržení ke křesťanské víře, nebo je jejich mravní život s vírou v rozporu. Neboť ti se často cítí 

oklamáni bludnými nadějemi a vylhaným líčením skutečnosti.101 

Papež Lev XIII. zde vyjadřuje naději, že sociální téma se stane prostředkem pro 

novou evangelizaci. Jako podstatný fakt pro způsobilost či otevřenost nově naslouchat 

Boží zvěsti je zde uvedeno oklamání lidí, zaměstnanců. Tito lidé jsou klamáni 

politickými vůdci, státem, bankami, různými organizacemi a korporacemi. Společným 

jmenovatelem těchto klamů bývá zejména to, že se snaží prezentovat cestu ke štěstí 

a naplnění člověka pouze prostřednictvím stvořených věcí a volnosti. Věci lze opatřit za 

peníze a peníze je dobré získávat námezdnou prací. Pravá svoboda je nahrazena 

volností, která přece již nepotřebuje ani pravdu, ani zodpovědnost. A to přináší 

pohodlnost, která se stává neodmyslitelnou součástí novodobé vize lidského štěstí 

a smyslu bytí. Bůh již v této vizi nemá místo. Lidé jsou ovládáni nadějí na dosažení této 

vize, avšak dříve nebo později přichází již zmíněné zklamání. Buď z toho, že nejsem 

schopný či dostatečně výkonný, abych dosáhl na dostatek věcí a volnosti v čase, který je 

mi na této zemi určen, anebo z toho, že přestože mám nadbytek věcí, volnosti nebo 

obou, tak se štěstí ani naplnění nedostavuje. 

Takoví lidé pak snad mohou být získání zpět pro Boha. To znamená, že je někdo 

musí získat, nebo se alespoň o to pokusit. Jsou tedy adresáty hlásání, které pravdivě 

pojmenuje lži a bludné naděje a ukáže znovu správnou cestu. 
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Dnes se téma nové evangelizace často diskutuje a propaguje, nicméně přímá vazba 

na sociální otázku, snad vnímanou i palčivěji než v na konci 19. století, je vidět jen 

velmi zřídka nebo vůbec. 

Bez lásky a náboženství to nejde 

Neboť vytouženou záchranu můžeme očekávat jen tehdy, rozlije-li se napříč státy veliká láska. 

Máme na mysli lásku křesťanskou, která je shrnutím a vyvrcholením celého evangelia a která – vždy 

připravena obětovat se pro blaho jiných – je pro člověka nejjistějším lékem proti pýše světa a proti 

nezřízené sebelásce. Náboženství je jediné s to vyléčit zlo až do kořenů.102 

Křesťanská láska je nutnou podmínkou pro řešení sociální otázky. Z ní plyne 

schopnost člověka obětovat se pro druhé. A to se týká nejen sdílení svých materiálních 

statků s ostatními, ale i objasňování a vysvětlování sociální problematiky, pomáhání 

lidem zorientovat se v rychle se měnící situaci ve světě a nalézt v něm jejich cestu 

k Bohu. Láska doplňuje spravedlnost, samotná spravedlnost pro řešení sociální otázky 

nestačí. Totéž ale platí i obráceně, ani láska bez spravedlnosti by v této otázce nic 

nezmohla. 

Církev nezanedbá své povinnosti ani v této věci 

Služebníci oltáře ať napnou všechno úsilí rozumu a horlivosti a vedeni vaší autoritou a příkladem, 

ctihodní bratři biskupové, ať neustávají lidem všech stavů zdůrazňovat zásady čerpané z evangelia. Ať 

pracují všemi silami pro blaho národů a jejich hlavní snahou ať je, aby v sobě zachovali a v jiných, 

vznešených i prostých, probouzeli lásku, která je paní a královnou všech ctností.103 

Jasný příkaz papeže pro všechny, zejména pak pro zasvěcené osoby, aby se 

angažovali v sociální otázce, hlásali nauku Církve čerpanou z evangelia a sami byli 

vzorem, hlavně pak v lásce. Církev má být aktivní, neuzavírat se do sebe, naopak je 

přímo zodpovědná i za tyto otázky. Velmi prorocká vize velkého papeže, bohužel 

dodnes jsme ji velmi dlužni. 

2.4. Návaznost LE na pastorální konstituci Gaudium et spes 

Téma práce je podle Jana Pavla II. přímo v srdci sociální otázky, přičemž sociální 

otázka od vydání encykliky RN nepřestala po celé toto období vzbuzovat pozornost 

církve. Je tedy přirozené, že se téma lidské práce objevuje v četných dokumentech 

učitelského úřadu, včetně koncilních dokumentů.104 
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Pastorální konstituce Gaudium et spes (GS) je výsledkem bouřlivé diskuse na 

koncilu a celkem osmi verzí textu, kterými v průběhu tří let prošla. Skládá se 

z předmluvy, úvodního výkladu a dvou částí. První část se nazývá „Církev a povolání 

člověka“, druhá část „Některé naléhavé problémy“. Již z těchto názvů je patrné, že 

druhá část se věnuje aktuálním problémům, které mohou mít časově omezený význam, 

a tím i obsah může být časově podmíněn. 

Tématu lidské práce je věnován prostor v obou částech dokumentu. V první části je 

to třetí kapitola „Lidská činnost ve světě“, která se věnuje hodnotě lidské práce, když 

odkazuje na místo práce v Božím díle stvoření, poukazuje na její služebný charakter 

a závazek křesťanů vzhledem k aktivní účasti na stvoření a budování světa.105 Dále 

ukazuje původ a cíl práce, jimiž je člověk sám, práce slouží ke zdokonalování sebe 

sama. Pravidlem pro lidskou činnost je soulad s Božím plánem a vůlí a rozvoj lidského 

povolání do plnosti.106 Důležitým bodem je správně chápaná autonomie pozemských 

skutečností.107 Lidská činnost je narušena hříchem, je vlivem pýchy a nezřízené 

sebelásky ohrožena, musí se Kristovým křížem a zmrtvýchvstáním očistit a zdokonalit. 

Lidská činnost dospívá k dokonalosti ve velikonočním tajemství.108  

Také ve druhé části je téma lidské práce zachyceno ve třetí kapitole – Hospodářsko-

společenský život. Člověk je původce, střed a cíl veškerého hospodářko-společenského 

života.109 Článek 67 je nadepsán „Práce, její podmínky a volný čas“ a shrnuje dosavadní 

učení k tématu lidské práce z předchozích sociálních encyklik Lva XIII. (Rerum 

Novarum), Pia XI (Quadragesimo Anno) a Jana XXIII. (Mater et Magistra). Odkazuje 

se i na proslovy a poselství Pia XII. Také v následujících článcích 68 až 72 je shrnutí 

z dosavadního sociálního učení a církevních otců k problematice soukromého 

vlastnictví a společenského určení statků. 

Lze tedy konstatovat, že v první části GS je téma lidské práce pojednáno 

z teologického pohledu – jako teologie práce, ve druhé části GS pak jako ústřední 

součást stávající sociální nauky Církve. 
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2.5. Návaznost LE na encykliku Redemptor Hominis 

VYKUPITEL ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, je středem vesmíru a dějin. K němu se obracejí mé 

myšlenky i moje srdce v této slavné chvíli, kterou právě prožívá církev a celá dnešní lidská rodina.110  

 Toto jsou první slova první encykliky Jana Pavla II. po jeho nástupu na Petrův 

stolec. Dávají jasný směr a prioritu jeho pontifikátu, které jsou dále v této encyklice 

rozebírány. Odvolává se na odkaz 2. vatikánského koncilu a především encykliku 

Ecclesiam suam papeže Pavla VI.111 Zdůrazňuje zde poslání Církve, její Boží službu 

i její lidské poslání. Odpovídá na otázku, jak máme dále postupovat, kdy zde uvádí 

základní a zásadní odpověď: je třeba, abychom zaměřili svého ducha, svůj rozum, svou vůli 

a své srdce na Krista, vykupitele člověka, na Krista, vykupitele světa.112 Vykoupení 

vysvětluje jako obnovené stvoření, které bylo dobré od počátku.113 Vykoupení má dvě 

složky, Boží a lidskou. Kristus Vykupitel zjevuje plně člověka člověku samotnému. 

V tajemství vykoupení je člověk znovu stvořen, vyniká jeho cena a důstojnost.114 

Ježíš Kristus je základní cestou, po níž jde církev. On sám je naší cestou "do Otcova domu" a je 

také cestou pro každého člověka. Na této cestě, která vede od Krista k člověku a na níž se Kristus 

s každým člověkem spojuje, nikdo nemůže církev zastavit. Je to prostě cesta, kterou si vyžaduje 

pozemské i věčné blaho člověka. … Zde tedy jde o člověka v celé jeho pravdě a v jeho plném 

rozměru. Nejde o nějakého abstraktního člověka, nýbrž o skutečného, tj. o "konkrétního", 

"historického" člověka. Jde o každého člověka, poněvadž každý jednotlivec byl pojat do tajemství 

vykoupení a tímto tajemstvím se též Kristus s každým navždy spojil.115 

Církev tedy nemůže opustit člověka, jehož "úděl", to znamená životní volba, 

povolání, narození a smrt, spása či zatracení, jsou tak úzce a neoddělitelně spojeny 

s Kristem, člověk je tak první a základní cestou církve, a to na základě tajemství 

vykoupení a vtělení.116 

Lidská práce je jedno z hledisek, jak stále novým způsobem kráčet po této cestě. 

V průběhu času vyvstávají nové otázky a problémy. Zde je úloha církve v aktualizaci 

evangelijní zvěsti do nového času tak, aby každodenní život člověka byl reflektován ve 

světle této zvěsti. Církev vede člověka k Bohu, skrze Krista k Otci. 
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Církev pokládá za svůj úkol stále připomínat důstojnost a práva pracujících, pranýřovat situace, 

v kterých bývají tato práva pošlapávána, a vynakládat úsilí na usměrnění průběhu těchto přeměn tak, 

aby bylo dosaženo opravdového pokroku člověka a společnosti.117 

Jan Pavel II. zde zcela jasně definuje aktivní roli církve v této otázce. Je namístě se 

ptát proč. Proč je lidská práce vypíchnuta jako hledisko správné činnosti církve a proč je 

aktivita církve tak důležitá? Odpověď dává Jan Pavel II. ve článcích 15 a 16 encykliky 

RH, kde se zabývá důvody lidského strachu a hrozbami pro člověka. 

Zdá se, že dnešního člověka stále více ohrožuje to, co sám vyrábí, totiž výsledky práce jeho 

vlastních rukou, a ještě více činnost jeho rozumu a sklony jeho vůle. Plody této mnohotvárné lidské 

činnosti se příliš rychle a často i nepředvídatelným způsobem stávají nejen předmětem tzv. "odcizení" 

v tom smyslu, že jsou prostě odnímány těm, kteří je vyrobili, nýbrž že, alespoň zčásti, v jakémsi 

nepřímém, ale zákonitém řetězu svých důsledků, se tyto plody obracejí proti člověku samému.118 

Vyvstává tedy nutně otázka: Proč tato moc a vláda, které byly člověku již od začátku dány do 

rukou a jimiž měl ovládat zemi119, se obracejí proti němu samému a vyvolávají pochopitelný stav 

neklidu, vědomého či podvědomého strachu a pocitu ohrožení, jenž se pak různými způsoby přenáší 

na celé současné lidstvo a projevuje se tolika způsoby?120 

Správné pojetí lidské práce, k níž byl člověk Bohem povolán v rámci své spoluúčasti 

na stvoření, se stává klíčem k odpovědi na tuto otázku. Jak posléze píše Jan Pavel II. 

v encyklice LE: „Lidská práce je klíč, pravděpodobně nejdůležitější, k celé sociální 

otázce.“121 

2.6. Návaznost LE na personalismus Jana Pavla II. 

Encyklika LE a také další sociální encykliky Jana Pavla II. vycházejí z jeho 

filosofického pohledu na lidskou osobu a její jednání. Důležitá je zde živá zkušenost 

lidské osoby, která doplňuje duchovní a smyslové schopnosti při formování vědomí 

a sebevědomí člověka, lidské osobnosti. Tato zkušenost je lidský čin (actus humanus), 

má tedy etickou hodnotu, a skrze zkušenost člověka se sebou samým dochází k poznání. 

Skrze čin tedy poznáváme, odhalujeme osobu, a skrze čin se taktéž člověk sám 

proměňuje. 

Člověk je někdo a nejen něco, je osobou, která svým bytím překračuje svět věcí, a to 

především svým vnitřním duchovním životem, v němž je obsažena jedinečná plnost 

a dokonalost bytí. 
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Člověk je ve svém činu přítomen celý, integruje se a spoluúčastní se na životě 

bližních. Současně platí primát osoby před společenskou jednotou, ale zároveň je 

osobou pouze prostřednictvím spoluúčasti na bytí ostatních osob. Tato spoluúčast má 

objektivní, dějinně konkrétní stránku v živém vztahu ke skutečnosti daného člověka. 

Společenství není jen mnohost subjektů, ale také specifická jednota této mnohosti, 

jednota v pluralitě, přičemž základem této jednoty je vztah ke společnému dobru. 

Společenství je zdrojem součinnosti, jednání „spolu s“, které umocňuje jedinečnost 

každé osoby. Nemůže-li se osoba svobodně seberealizovat, dochází k odcizení. Jan 

Pavel II. pak rozlišuje společenství od společnosti. 

Osoba i společenství má úzkou vazbu na tělo a vtělení, je osobou a společenstvím 

vtěleným. Boží Zjevení má antropologický charakter v osobě Krista. Člověk je Božím 

obrazem ve svém osobním společenství.122 

3. Nové myšlenky encykliky LE 

Tato encyklika nemá v úmyslu říci o tématu lidské práce vše, ani pouze opakovat 

a shrnovat dosavadní učení církve. Chce ukázat lidskou práci jako klíč k řešení sociální 

otázky. 

3.1. Lidská práce jako klíč k řešení sociální otázky 

Lidská práce je pravděpodobně nejdůležitější klíč k celé sociální otázce, pokud na ní 

nahlížíme pod úhlem dobra člověka. Tento má zásadní a rozhodující význam při 

postupném řešení sociální otázky.123 Je zajímavé se podívat, co vede papeže k tomuto 

poznání. Předně zmiňuje stálost problému lidské práce, a to z několika různých úhlů 

pohledu. Ten je přítomen jak ve společenském životě, tak v církvi a církevní nauce, je 

vidět již od počátku lidstva až do současnosti, podmínky se v čase mění, ale problém 

práce stále zůstává. Musíme jít při jeho zkoumání stále hlouběji, až k věčnému základu 

křesťanské pravdy. 

3.2. Trojiční odraz v lidské práci 

Lidská práce nese v sobě zvláštní známku člověka a lidství, známku osoby působící 

ve společenství osob – tato je její vnitřní kvalifikace a základ její povahy. V lidské práci 

                                                 

122 Detailně je tato filosofie rozebrána v BURDA, František. Obraz člověka ve filosofickém světě 

Karola Wojtyly. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2011 
123 LE 3 
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se odráží celá Trojice, lidská práce přispívá k větší podobnosti Božího obrazu v člověku 

Trojici. 

Toto je fundamentální záležitost. Není zde řeč pouze o práci jako prostředku získání 

obživy a zajištění života a rodiny. Je tady řeč o celém člověku, o jeho cíli, o spáse. 

Mluvíme o spirituálním rozměru lidského života, připodobňování se Kristu a cestě 

k Bohu. Lidská práce tedy nemůže být v protikladu s lidskou spiritualitou, lidská práce 

není profánní, není oddělena od posvátného. Není možné dělit čas na pracovní 

a posvátný, neboť práce je dokončena a naplněna smyslem teprve jejím posvěcením. 

Práce není trestem, spojeným s naší padlou přirozeností na dobu našeho pozemského 

života. Práce také není důvodem k rozdělování lidstva na třídy a k vytváření 

mezitřídního konfliktu. 

Lidská práce taktéž není zbožím, které lze oddělit od jejího původce. Můžeme 

hovořit o perichorezi lidské práce a lidské osoby, tuto práci konající, analogicky 

s perichorezí Božích osob a Boží práce. Z toho vyplývá, že lidská práce nemůže mít 

charakter zboží, tj. samostatně obchodovatelného objektu. 

Nebezpečí, že se s lidskou prací bude zacházet jako se „zbožím svého druhu“ neboli jako 

s bezejmennou silou potřebnou pro výrobu (mluví se přímo o „pracovní síle“), stále trvá a bude tu vždy, 

vychází-li celý přístup k hospodářským problémům ze zásad materialistického ekonomismu.124 

3.3. Povolání k práci od samého počátku 

Tak jako Bůh Otec plodí Syna a předává mu svého Ducha od věčnosti, tak je 

analogicky povolán člověk, aby pracoval, již přímo od svého stvoření. Bůh povolává 

člověka od samého počátku ke spoluúčasti na dovršení stvoření. Práce tedy nemůže být 

trestem za hřích, po pádu se však k práci připojuje utrpení. Toto utrpení přidává práci 

vykupitelský rozměr, když pracujeme, máme účast na Kristově utrpení a tím 

i spoluúčast na vykoupení. Můžeme říci, že pádem člověka vzniká sociální otázka, 

kterou lze taktéž interpretovat jako účast lidstva na Kristově utrpení, jako spoluúčast 

lidstva na jeho vykupitelském díle. 

Je tedy zřejmé, že sociální otázku nelze vyřešit v našich pozemských rozměrech 

a všichni, kdo se snaží tvrdit opak, nutně vedou své posluchače na scestí. Na tuto 

skutečnost upozorňuje v LE i papež. 
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A jestliže vyřešení – přesněji řečeno postupné řešení – sociální otázky, na kterou narážíme stále 

a která je čím dál složitější, máme hledat s úmyslem činit lidský život lidštějším, pak právě onen klíč – 

lidská práce – nabývá zásadního a rozhodujícího významu.125 

3.4. Práce odlišuje člověka od ostatních tvorů 

Pouze člověk je schopen práce, neboť pouze člověk je stvořen k obrazu Boha. Lidská 

práce má vzor v Trojici, má osobní a meziosobní – společenský – charakter. Je jednou 

ze známek, které odlišují člověka od ostatního tvorstva. 

V této souvislosti můžete také říci, že lidskou práci nelze plně nahradit činností 

jiných tvorů. Činnost jiných tvorů či lidských výtvorů musí sloužit lidské práci k tomu, 

aby dosáhla svého cíle – člověka samého a jeho spásy.126 

3.5. Práce je základní rozměr pozemské existence člověka 

Tento úsudek je čerpán ze zjeveného Božího slova, přičemž je zde zřejmá synergie 

víry s rozumem, tedy s poznatky různých věd o člověku. 

Člověk je obraz Boha mimo jiné proto, že dostal od Stvořitele příkaz, aby si podmanil zemi. 

Plněním tohoto pověření se v každém člověku, v každé lidské bytosti, zrcadlí činnost samého Tvůrce 

vesmíru.127 

Vychází se z člověka jako obrazu Trojice, v němž se zrcadlí Boží práce do poslání 

a pověření k podmanění země. Navážeme-li na naše úvodní úvahy o vzoru lidské práce 

v práci Boží, můžeme se dostat k vyjasnění toho, co zde znamená „podmanění“ země. 

Má-li lidská práce směřovat k podmanění země a bude-li lidská práce sledovat svůj vzor 

v Trojici, pak podmanění země má znamenat spoluúčast na jejím vykoupení, posvěcení 

a dovršení stvoření. Není možno chápat podmanění jakkoli negativně ve smyslu 

ovládání, zneužívání apod. A už vůbec ne ve smyslu člověka jako neomezeného pána 

nad zemí, který by se mohl cítit být tímto povoláním podmanit ospravedlněn ze svých 

hříšných a nezřízených skutků směrem k zemi a stvoření. Naopak, odpovídající Božímu 

záměru a tomuto poslání je člověk jako služebník stvoření, jako služebník Boha, Boží 

nástroj pro vykoupení, posvěcení a dovršení stvoření. To odpovídá i pravému a plnému 

lidství Ježíše Krista, Vykupitele a Spasitele, v Němž je vše dovršeno. To odpovídá také 

člověku jako chrámu Ducha sv. - Posvětitele. 
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Prvotní pověření člověka se týká všech časů, viditelného a dosažitelného stvoření, 

žádné „urychlení“ vlivem nových technologií z něj nevybočuje, současně je tento řád 

věcí univerzální – zahrnuje všechny lidi a generace a současně působí v každém 

člověku. 

3.6. Důstojnost práce vychází z její subjektivní stránky 

Míra důstojnosti práce nezávisí tedy na typu vykonávané činnosti, nýbrž na tom, kdo 

danou činnost koná. Koná-li danou činnost člověk, je tedy tato činnost důstojnější, než 

když činnost koná zvíře nebo dokonce stroj. Dokonce platí, že jakákoli činnost konaná 

člověkem je důstojnější, než jakákoli činnost konaná zvířetem či strojem. Jestliže člověk 

uklízí výrobní halu, kde roboty montují auta za milióny korun, má tento úklid větší 

důstojnost, než celá produkce robotů. Lidská práce má vždy přednost. Činnosti jiných 

tvorů ani nelze nazývat prací.128 

Pokud vycházíme z toho, že všichni lidé mají stejnou důstojnost, tedy důstojnost 

obrazu samotného Boha, a důstojnost lidské práce je odvozena od důstojnosti lidí jako 

těch, kdo ji konají, pak můžeme vyvodit, že lidská práce má stejnou důstojnost 

nezávisle na tom, který člověk ji koná. To také odpovídá naší základní úvaze o tom, že 

lidská práce má obraz v Boží práci. 

Z uvedeného vyplývá, že důstojnost lidské práce nezávisí na typu vykonávané 

činnosti. Možná je možné hovořit o různé důležitosti různých typů lidské práce 

v různém čase, ale rozhodně není možné uvažovat různou důstojnost vzhledem k typu 

činnosti. Uklízečka koná v podniku stejně důstojnou práci jako generální ředitel. 

Můžeme možná uvažovat, že práce uklízečky je méně důležitá než práce generálního 

ředitele, ale tady je potřeba velké opatrnosti, vždyť firma se obejde týden bez ředitele 

poměrně snadno, s týdnem bez uklízečky je to už výrazně horší. 

3.7. Vztah lidské práce a rodiny 

Lidská práce i lidská rodina v sobě nesou odraz Boží Trojice. Není tedy velkým 

překvapením, že jsou také velmi úzce propojeny. Práce je základ utváření rodinného 

života, bez práce není rodina myslitelná. Lidská práce je jistým způsoben nutná 

podmínka pro založení rodiny. Skrze práci a pracovitost pak rodina plní svou 

                                                 

128 Srov. úvodní slovo k LE 
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výchovnou funkci, neboť hlavním cílem výchovného procesu je „stávání se člověkem“, 

a to se děje právě prací.129 Můžeme tedy říci, že rodina závisí na lidské práci. 

Současně však platí i opačné tvrzení, práce závisí na rodině, neboť právě rodina je 

první domácí škola práce pro člověka.130 

3.8. Společnost jako vtělení práce všech generací 

Národ je společenství, ke kterému člověk patří na základě kulturních a dějinných 

pout. Společnost, i kdyby ještě nedosáhla zralé formy národa, je velkou, nepřímou 

vychovatelkou každého člověka, neboť v rodině si člověk osvojuje prvky a hodnoty 

kultury dotyčného národa. Práce celých generací se pak vtěluje do společnosti a člověk 

spojuje svou hlubší lidskou totožnost s příslušností k národu. Svou prací pak 

rozmnožuje obecné blaho, které bylo vytvořeno jeho krajany.131 

V tomto kontextu můžeme chápat kapitalizaci práce analogicky jako její vtělení do 

společenství, ať již do rodiny nebo společnosti. 

3.9. Práce není zboží 

Stoupenci materialistického a ekonomistického myšlení chápou práci a zacházejí s ní 

jako s jistým druhem zboží, které pracovník prodává zaměstnavateli jako majiteli 

kapitálu, umožňující výrobu. Přestože se rétorika v tomto směru zjemnila a převládl 

humánnější způsob uvažování o práci, nebezpečí, že se s lidskou prací bude zacházet 

jako se zbožím neboli bezejmennou výrobní silou (mluví se přímo o pracovní síle), stále 

trvá a bude trvat, dokud bude vycházet přístup k řešení hospodářských problémů ze 

zásad materialistického ekonomismu.132 

3.10. Přímý a nepřímý zaměstnavatel 

Člověk je povinen pracovat jak z příkazu Stvořitele, tak s ohledem na svou lidskou přirozenost, 

neboť její udržování a rozvoj vyžadují práci. Člověk musí pracovat pro bližní, zejména pro svou 

rodinu, ale také pro společnost, ke které patří, pro národ, jehož je synem nebo dcerou, pro celou 

lidskou rodinu, jejímž je členem, neboť je dědicem práce generací a současně tvůrcem budoucnosti 

těch, kdo přijdou v běhu dějin na svět po něm.133 
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Výše uvedená povinnost pracovat s sebou nese také odpovídající práva, která se 

především promítají do vztahu mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatele 

pak rozlišujeme na přímé a nepřímé. 

Přímý zaměstnavatel je osoba nebo instituce (fyzická nebo právnická osoba), se 

kterou zaměstnanec uzavírá bezprostřední pracovní smlouvu za daných podmínek. 

Nepřímý zaměstnavatel jsou osoby nebo instituce různého druhu, zahrnující i kolektivní 

smlouvy a zásady postupu dohodnuté těmito institucemi, a určující celé společensko-

hospodářské zřízení. Pojem nepřímého zaměstnavatele lze vztáhnout na stát.134 

Nepřímý zaměstnavatel má pravomoc ovlivňovat pracovní smlouvy mezi přímým 

zaměstnavatelem a zaměstnancem a utvářet více nebo méně spravedlivé vztahy v oblasti 

lidské práce. 

3.11. Vhodné zaměstnání všech práceschopných osob 

Jak jsme již uvedli, z povinnosti člověka pracovat vyplývají také práva s tím spojená. 

Pokud uvažujeme o právech zaměstnance vůči nepřímému zaměstnavateli, pak 

narážíme na jeden základní problém, a to problém vhodného zaměstnání všech 

práceschopných osob. Jinými slovy, řešíme zde problém nezaměstnanosti. Tento 

problém přesahuje hranice jednotlivých států a vyžaduje mezinárodní spolupráci. 

Současně je to problém vysoce netriviální, ať již z pohledu subjektu práce, člověka, kdy 

motivace a iniciativa jednotlivců hrají klíčovou roli, tak z pohledu objektu práce, tedy 

kapitálu, kdy potřebná vzájemná organizace práce a kapitálu není optimální. Jan Pavel 

II. k tomu píše: 

Když hledíme na lidskou rodinu, roztroušenou po celé zemi, hluboce nás znepokojuje jedna 

skutečnost nesmírných rozměrů: zatímco na jedné straně zůstávají ohromné přírodní zdroje nevyužity, 

na druhé existují celé zástupy, které jsou proti své vůli zaměstnány jen částečně, někteří nemají práci 

vůbec a nesčíslné masy hladovějí; tato skutečnost mimo veškerou pochybnost dokazuje, že jak 

v jednotlivých politických společenstvích, tak ve vzájemných vztazích mezi nimi na úrovni 

kontinentální a světové se dělá špatně něco, co se vztahuje k organizaci práce a zaměstnanosti, a to 

právě v nejkritičtějších bodech, společensky velmi důležitých.135 
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3.12. Nedokonalost lidské práce a potřeba dovršení v Kristu 

Každá lidská práce je nedokonalá, je spojena s námahou. Prvotní požehnání práce, 

zahrnuté v tajemství stvoření a spojené s povýšením člověka jako Božího obrazu, je 

kladeno proti kletbě, kterou přivodil hřích: 

Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý život z ní budeš jíst v trápení.136 

Toto trápení spojené s prací poznamenává cestu lidského života na zemi a obsahuje 

předpověď smrti. 

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach 

se navrátíš.137 

 Pot a trápení spojené s prací dávají každému člověku, povolanému k následování 

Krista, možnost účastnit se skrze lásku na díle, které Kristus přišel naplnit. Když člověk 

snáší námahu práce v jednotě s Kristem, spolupracuje jistým způsobem s Božím Synem 

na vykoupení lidstva. V lidské práci nalézá křesťan část Kristova kříže a přijímá ji 

v témže duchu vykoupení, v jakém Pán přijal za nás svůj kříž. Ve světle Kristova 

zmrtvýchvstání pak nalézáme světlo nového života, nového dobra, jakoby příslib 

nového nebe a nové země, na kterých má člověk a svět účast právě prostřednictvím 

námahy spojení s prací: prostřednictvím námahy – ale nikdy bez ní. Kříž je ve 

spiritualitě lidské práce nezbytný.138 

4. Reflexe encykliky LE v následném Magisteriu 

Encyklika LE je zásadním dokumentem Magisteria k tématu lidské práce. Její 

myšlenky se dále táhnou skrze celé sociální učení církve. Promítají se výrazně do 

dalších sociálních encyklik Jana Pavla II. – Sollicitudo Rei Socialis a Centisimus 

Annus. 

Na obnovenou teologii práce se také odkazuje v apoštolské adhortaci o úkolech 

křesťanské rodiny v současném světě Familiaris Consortio, která byla vydána dva 

měsíce po encyklice LE.139 Téma lidské práce je dále prostřednictvím již zmíněných 

sociálních encyklik SRS a CA taktéž reflektováno v encyklice o základech morálního 

učení církve Veritatis splendor (VS).140 Také v posynodním apoštolském listu 

                                                 

136 Gn 3, 17 
137 Gn 3, 19 
138 Srov. LE 27 
139 Srov. FC 23 
140 Srov. VS 99 – 100 



44 

o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici (ChL) se staví na pojetí 

práce z LE.141 

Z pověření Jana Pavla II zpracovala Papežská rada pro spravedlnost a mír redakci 

kompendia obsahující látku týkající se katolické sociální nauky. V červnu 2004 bylo 

vydáno Kompendium sociální nauky církve, v němž je tématu lidské práce věnována 

celá šestá kapitola.142 

Pojetí lidské práce z encykliky LE našlo své místo také v Magisteriu dalších 

nástupců Jana Pavla II. na Petrově stolci. Benedikt XVI. dále rozvíjel a aktualizoval 

téma lidské práce v encyklice Caritas in veritate (CV) z roku 2005 a papež František se 

dále rozpracovává toto téma v exhortaci Evangelii gaudium (EG) z roku 2013 

a v encyklice Laudato si (LS) z roku 2015. 

4.1. Odraz encykliky LE v encyklice Sollicitudo rei socialis  

Dvacet let po vydání encykliky Populorum progressio (PP) vydává Jan Pavel II. svou 

v pořadí druhou sociální encykliku Sollicitudo rei socialis (SRS), kde poukazuje na 

návaznost PP na konstituci GS. Odsuzuje nezaměstnanost a nedostatečnou 

zaměstnanost, odkazuje na svoji předcházející encykliku LE 18, když jako měřítko 

pokroku vidí nové a neustále se zvyšující oceňování lidské práce, a vyjadřuje 

znepokojení nad organizací práce a zaměstnanosti, kdy přes ohromné nevyužité 

přírodní zdroje zůstávají zástupy nezaměstnaných nebo nedostatečně zaměstnaných.143 

U demografické otázky uvádí kromě odkazu na PP 37 také odkaz na svou exhortaci 

Familiaris Consortio (FC) 30 z roku 1981. Zmiňuje opravdový lidský rozvoj, povolání 

člověka k práci (odkazuje na LE 4)144 a trvalou hodnota lidské práce v patristice, 

odkazuje na sv. Basila Velikého, Teodoreta z Cyru a sv. Augustina.145 

Upozorňuje na některé negativní aspekty putování kapitálu za prací:  

Existuje určitý způsob mezinárodní dělby práce, při níž výrobky dodávané z některých zemí, kde 

nejsou účinné zákony o práci, nebo se méně daří je aplikovat, se prodávají do jiných částí světa 

s mimořádnými zisky pro podniky, jež se věnují tomuto způsobu podnikání, který není nijak 

omezen.146 

                                                 

141 Srov. ChL 13; ChL 30; ChL 43 
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4.2. Odraz encykliky LE v encyklice Centisimus annus 

Třetí velká sociální encyklika Centisimus annus (CA) Jana Pavla II., vydaná k 100. 

výročí encykliky Rerum novarum a první po pádu železné opony, přináší mnoho 

nového. Poprvé se pouze nepopisuje a nehodnotí. Jan Pavel II. se nespokojuje 

s kritickými poznámkami k hospodářským nespravedlnostem, ale poprvé v dějinách 

sociálních encyklik uvádí pozitivní prvky svobodného tržního hospodářství: Sociálně 

odpovědné vlastnictví, soukromé podnikání založené na věcných znalostech, mravní 

odpovědnosti a soukromé iniciativě, odpovědnou práci opírající se o vědu, techniku 

a umění, trh a výkonem podmíněný zisk.147 

Z tématu lidské práce je zde vyzdvižena svobodná subjektivita lidské práce, která by 

měla být nad kapitálem a vlastnictvím výrobních prostředků, přičemž zde odkazuje na 

LE 7.148 

4.3. Lidská práce v encyklice Caritas in veritate 

Tak jako jeho předchůdce Jan Pavel II., vrací se zde i papež Benedikt XVI. 

k encyklice Pavla VI. Populorum progressio a dále rozpracovává její témata. Při tom se 

opět dotýká tématu lidské práce, poukazuje na těžkosti odborů při zastupování 

pracujících z důvodů prospěšnosti ekonomice, na pozitivní aspekty mobility pracovních 

sil (motivace k vytváření nového bohatství a kulturní výměna), ale současně 

psychologickou nestabilitu a těžkosti v budování důsledné životní cesty včetně 

manželství. Jako důsledek jsou pak situace lidského úpadku a sociální plýtvání. 

Nezaměstnanost dnes vyvolává nové aspekty ekonomické bezvýznamnosti. Vytržení 

z práce na dlouhou dobu nebo dlouhodobá závislost na veřejné či soukromé podpoře 

ohrožují svobodu a kreativitu lidské osoby i její rodinné a sociální vztahy, a způsobují 

značné utrpení v rovině psychologické a duchovní. Znovu odkazuje na centrální místo 

člověka v hospodářsko-společenské sféře (GS 63).149 Zmiňuje opět i spojitost chudoby 

a nezaměstnanosti, chudí jsou v mnohých případech plodem porušování důstojnosti 

lidské práce, odkazuje na LE 8, a pojem slušná práce, kde odkazuje na Jana Pavla II.150 

Významnými body jsou zde odbory, otevřené novým perspektivám, konflikt mezi 

člověkem – pracujícím a člověkem – spotřebitelem, kde není nezbytně nutné přecházet 
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od ústředního postavení člověka – pracujícího k ústřednímu postavení člověka – 

spotřebitele, a rozlišení mezi odbory a politikou.151 

4.4. Lidská práce v exhortaci Evangelii gaudium 

V prvním dokumentu papeže Františka, věnovanému hlásání evangelia v současném 

světě, se otázka lidské práce objevuje v kontextu sociálního rozměru evangelizace 

a otázky chudých. Papež se zde věnuje důstojnost lidské osoby v hospodářské 

politice152, vytváření pracovních příležitostí jako integrální podpoře chudých, 

přesahující sociální zabezpečení. Jako nový jed vidí zvyšování rentability omezováním 

trhu práce, které vede k dalšímu vyřazování lidí.153 

4.5. Lidská práce v encyklice Laudato si 

Tato sociální encyklika je věnována péči o společný domov a je v ní tématu lidské 

práce věnováno poměrně hodně prostoru. Papež zde ukazuje na urychlování práce, 

které je v rozporu s přirozenou pomalostí biologické evoluce.154 Model rozvoje 

a kultury typu „použij a vyhoď“ není v souladu s lidskou důstojností.155 V integrálním 

pojetí ekologie, které nevylučuje lidskou bytost, je neodmyslitelně zahrnuta hodnota 

práce, odkazuje na LE.156 Podobně jako Jan Pavel II. definuje práci, kdy práce je nejen 

manuální, ale jakákoli činnost, která obsahuje nějakou přeměnu toho, co existuje. 

Jakákoli forma práce předpokládá ideu vztahu. Křesťanská spiritualita rozvinula bohaté 

a zdravé chápání práce.157 Tady vyzdvihuje sv. Benedikta z Nursie a jeho „Ora et 

labora“.158 Znovu jako jeho předchůdci opakuje centrální místo člověka s odkazem na 

GS 63, poukazuje na překrucování smyslu práce s odkazem na CA 37, a na dostupnost 

zaměstnání a možnost pracovat pro všechny (odkaz na CV 32). 

Říká, že od svého stvoření jsme povoláni k práci a není třeba stále nahrazovat 

lidskou práci technologickým pokrokem, protože peněžní pomoc chudým je jen 

provizorní řešení, cíl je důstojný život skrze vlastní práci.159 Podporuje ekonomii, 

prosazující diverzifikaci výroby a podnikatelskou kreativitu, přičemž podnikatelská 
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aktivita je ušlechtilé poslání a vytváření pracovních míst je neoddělitelnou součástí 

služby obecnému dobru.160 

5. Další myšlenky 

Kromě sociálních encyklik Jana Pavla II., které jsme probírali výše, se objevují jeho 

myšlenky ohledně lidské práce i na jiných místech a při jiných příležitostech. 

Významné téma v tomto ohledu je sv. Josef, který přináší k pojmu práce spoustu 

nových pohledů a podnětů. Dále je to teologie těla Jana Pavla II., ve které rozebírá 

velmi podrobně témata lidské lásky, tělesnosti, rodiny a manželství, která jsou s prací 

velmi úzce spjata. A v neposlední řadě se dotkneme i role krásy v lidské práci. 

5.1. Lidská práce a sv. Josef 

Jak již bylo diskutováno výše, lidská práce a lidská rodina v sobě nesou obraz Boží 

Trojice a jsou vzájemně propojeny. Větší světlo do tohoto vzájemného propojení nám 

pak přináší postava sv. Josefa a jeho povolání. 

Sv. Josef byl skutečný manžel Marie.161 Z moci tohoto manželského pouta je Ježíš, 

syn Marie, také synem Josefa. Bůh povolal sv. Josefa, aby prostřednictvím svého 

manželství s Marií vykonával své otcovství, a tím přímo sloužil osobě i poslání Ježíše.162 

Sv. Josef je muž činu, na své povolání odpověděl tím, že udělal to, co mu anděl 

přikázal.163 Je dokonalým vtělením otcovství v lidské a současně svaté rodině.164 Jako 

řemeslník, tesař, je muž práce, který Ježíše Krista, Syna Božího a Syna člověka, učil 

práci ve své profesi, učil ho překonávat obtíže a odpor materiálních elementů a dávat 

beztvaré hmotě tvar lidského díla. Jednou provždy spojil Syna Božího s lidskou prací. 

Syn Boží se byl ochoten učit lidské práci od člověka, to indikuje, že v lidské práci jsou 

specifické morální hodnoty, které mají konkrétní smysl pro člověka a jeho 

sebenaplnění.165 

Sv. Josef byl ochráncem a vychovatelem Ježíše, Ježíš odplácel úctou starostlivost 

rodičů a poslouchal je166. Tím posvěcoval povinnosti rodinného života i práci, kterou 

                                                 

160 LS 129 
161 Srov. RC 2 – 3; RC 7 
162 RC 8 
163 Srov. John Paul II. St. Joseph: Man of trust. General Audience. March 19, 1980, 3 
164 Tamtéž, 4 
165 Srov. John Paul II. St. Joseph, a witness to fulfillment of the promise. Homily. March 19, 1982, 1; 

John Paul II. Saint Joseph the Worker, man of faith and prayer. Homily. March 19, 1983, 3 
166 Srov. L 2, 51 
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konal po boku Josefa.167 Sv. Josef je pak vzýván jako ochránce svaté Církve, když 

Církev je Kristovo Tělo.168 V litanii ke sv. Josefovi ho vzýváme jako vzor dělníků. 

Lidská práce (zvláště práce fyzická) má v evangeliu jedinečné postavení. Spolu s lidstvím Božího 

Syna byla přijata do tajemství Vtělení. Stejně tak byla zvláštním způsobem vykoupena. Josef 

z Nazareta u svého pracovního stolu, kde pracoval spolu s Ježíšem, přivedl lidskou práci do blízkosti 

tajemství Vykoupení.169 

Sv. Josef přičlenil lidskou práci k vykoupení, jejím prostřednictvím se lidé přibližují 

k Bohu – Stvořiteli a Vykupiteli a podílejí se na jeho spasitelských plánech.170 Josefovu 

práci provází mlčení, hluboká kontemplace tajemství Božího Syna a hluboký vnitřní 

život.171 

V Josefovi se také uskutečňuje ideální překonání zdánlivého napětí mezi životem činným 

a kontemplativním, které je možné pro toho, kdo má dokonalou lásku. Podle známého rozlišování 

mezi láskou k pravdě (caritas veritatis) a požadavky lásky (necessitas caritatis) můžeme říci, že Josef 

současně zakoušel jak lásku k pravdě – onu čistou kontemplativní lásku k Boží pravdě, která 

vyzařovala z Kristova lidství –, tak i požadavky lásky – čili stejně čistou lásku služby, jakou 

vyžadovala péče o toto lidství i jeho rozvoj.172 

Sv. Josef spojuje činný a kontemplativní život. Jeho „otcovská“ láska ovlivňovala 

„synovskou“ lásku Ježíšovu a naopak. Současně je sv. Josef pro nás vzorem víry, který 

žil službou své Ženě a Božímu Synu.173 

5.2. Vztah lidské práce a lidského těla 

Lidská práce je úzce spjata s lidským tělem. Boží práce je úzce spjata 

s Božím vtělením. 

Bůh učinil všechny věci sám od sebe, totiž svým slovem a svou moudrostí, skrze Syna a Ducha, 

kteří jsou jakoby „jeho ruce.“174 

Již v tomto antropologickém obrazu Boha od sv. Ireneje jsou použity ruce, část těla, 

jako obraz Boží práce. Když se pak Boží Syn v plnosti času vtělil v Ježíši z Nazareta, 

stal se členem Boží rodiny, kde žil pod ochranou sv. Josefa a spolu s ním v tichosti jeho 

nazaretské tesařské dílny se učil pracovat a pracoval. 

                                                 

167 Srov. RC 16 
168 Srov. John Paul II. Saint Joseph continues in his role as protector of the body of Christ. Homily. 

March 19, 1993, 4; RC 28 – 32 
169 RC 22 
170 Srov. RC 23 
171 Srov. RC 25 – 26 
172 RC 27 
173 Srov. John Paul II. St. Joseph: Model of faith. General audience. March 19, 2001, 1 – 2 
174 KKC 292 
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Jak již bylo diskutováno, rodina a práce jsou na sobě vzájemně závislé. Bez práce 

není rodina myslitelná, práce je nutná podmínka pro založení rodiny. A naopak, rodina 

je první společenství, ve kterém se člověk učí pracovat. 

Současně pak rodina nevzniká bez manželství, tedy docházíme k vzájemnému vztahu 

práce a manželství. Také manželství je úzce spjaté s lidským tělem. Lidské tělo má 

v manželství „snubní“ význam.175 Manželství patří výlučně „do tohoto světa“, 

nepředstavuje stejně jako plození eschatologickou budoucnost člověka.176 „Při vzkříšení 

se lidé nebudou ani ženit, ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi.“177 

Také lidská práce, chápána jako spoluúčast na stvoření a vykoupení a jako prostředek 

na cestě k Bohu, je spjata s pozemským světem a lidskou existencí v něm. Práce hraje 

roli ve spiritualizaci člověka, kdy duch plně pronikne tělo, a síly ducha proniknou 

energiemi těla. V pozemském životě se může nadvláda ducha nad tělem a podřízenost 

těla duchu projevit jako plod vytrvalé práce se sebou samým.178 

Spiritualizace těla se stane pramenem jeho síly a neporušitelnosti (nesmrtelnosti), 

„slabé“ pozemské tělo, podléhající smrti, se stane tělem „plným síly.“179 Na tomto místě 

můžeme učinit domněnku, že po pádu člověka se lidská práce stala namáhavá a spojená 

s utrpením právě proto, že naše tělo se stalo „slabým“. 

5.3. Role krásy v lidské práci a spáse 

Jan Pavel II. také poukázal na roli krásy v lidské práci a spáse. V dopise umělcům 

cituje básníka Cypriána Kamila Norwida: „Krása je na to, aby nás motivovala k práci – 

a práce je k našemu zmrtvýchvstání.“180 Následně vysvětluje, že práce inspirovaná 

láskou, která je formou krásy, je na jedné straně nejhlubší motiv pro lidskou tvůrčí 

aktivitu, a na druhé straně je to cesta ke spáse.181 

Na tomto místě je vhodné poukázat na velký posun v chápání práce a jejich motivů 

mezi Janem Pavlem II. a Lvem XIII. Přestože Jan Pavel II. navazuje na velmi dobré 

základy, které položil Lev XIII. v encyklice RN, jde dále do mnohem větší hloubky. 

                                                 

175 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, 
Praha: Nakladatelství Paulínky, 2015, s. 78–81 

176 Srov. Tamtéž, s. 304 
177 Mt 22, 30; podobně Mk 12, 25 
178 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, 

s. 308 
179 Srov. Tamtéž, s. 330–331 
180 Kompletní změní v originále je: „Bo nie jest światło, by pod korcem stało; Ani sól ziemi do 

przypraw kuchennych, Bo piȩkno na to jest, by zachwycało; Do pracy – praca, by siȩ zmartwychwstało.“ 
181 Srov. WIECZOREK, Włodzimierz. Pope John Paul II’s theology of work, In SEMINARE 32. 

Lublin: KULJPII, 2012, s. 73 
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Lev XIII. uvádí jako hlavní motiv k práci nerovnost mezi lidmi a potřeby zachování 

života. 

6. Pastorační aspekty teologie práce 

V předchozích kapitolách jsme se podrobně věnovali teologickému pojetí práce 

u Jana Pavla II. Nyní se dostáváme k tomu, jaký má tato teologie dopad, nebo přesněji, 

jaký dopad by měla mít, do pastorační praxe církve. 

Předně je třeba říci, že teologie práce v pojetí Jana Pavla II. potvrzuje nutnost aktivní 

role církve v této otázce, kterou nastolil již Lev XIII. před téměř sto třiceti lety 

v encyklice Rerum novarum, z níž Jan Pavel II. vychází a na níž také dále navazuje. 

Dokonce pojetí Jana Pavla II. jde ještě do podstatně větší spirituální hloubky a tudíž je 

zde aktivita církve o to více aktuální a naléhavá. 

Lidská práce je jedním z prostředků spásy, neboť skrze ni se připodobňujeme Kristu 

a máme spoluúčast na jeho kříži. Jakým způsobem následujeme Krista je pak otázkou 

naší spirituality, našeho duchovního života. Troufám si zde říci, že výběr našeho 

povolání, v němž se poté budeme realizovat prostřednictvím naší práce a tak budeme 

mít spoluúčast na Božím stvoření a vykoupení světa, je neméně důležitou otázkou pro 

každého křesťana, než je pro něj volba jeho křesťanského životního stavu. 

Pastýřské doprovázení v této otázce by se mělo stát nedílnou součástí pastorace 

mládeže. V tomto ohledu je pak základním a stěžejním bodem správné vysvětlení 

smyslu práce pro člověka, zejména pak její přínos a nutnost pro jeho růst – duchovní 

i praktický. Vždyť co nejrychlejší dosažení dobrého pracovního místa v prestižním 

zaměstnání spojeného s nadprůměrným výdělkem a jinými zaměstnaneckými benefity, 

tak častý sen a cíl našich mladých lidí, kterému jsou ochotni a schopni přinést velké 

oběti, není zárukou nejen lidského štěstí, ale dokonce ani stabilní a úspěšné pracovní 

kariéry. 

Definujme si nyní jeden důležitý pojem, pracovní stav. Pracovní stav člověka může 

být definován formou získávání hodnoty z plodů jeho vlastní práce. Můžeme rozlišit 

pracovní stav závislé pracovní činnosti, kdy člověk prodává svou práci zaměstnavateli, 

který ji dále využívá jako pracovní sílu pro své výrobky a služby. Dalším pracovním 

stavem je samostatně výdělečná činnost, kdy člověk prodává přímo zákazníkovi buď 

vlastní výrobky, služby nebo svou práci. Třetím pracovním stavem jsou svobodná 

povolání, kdy je člověk placen za svou intelektuální či uměleckou činnost. Posledním 
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pracovním stavem je vytváření pracovních příležitostí pro druhé, kdy člověk 

prostřednictvím svého intelektu a majetku poskytuje pracovní příležitosti pro předchozí 

tři pracovní stavy a je odměnou za jeho práci je zvětšení majetku (podnikání 

a investování). 

Je nanejvýš potřebné, aby podobně jako v případě křesťanských životních stavů, 

dostali mladí lidé poučení o životních stavech vzhledem k práci, o pracovních stavech. 

Aby dokázali pochopit, jaký je rozdíl mezi pracovním stavem v závislé pracovní 

činnosti, v samostatně výdělečné činnosti, ve svobodném povolání a stavem ve 

vytváření pracovních příležitostí pro druhé. Analogicky jako v případě křesťanských 

životních stavů, každý člověk je Bohem povolán a obdarován pro jiný tento pracovní 

stav, a podobně jsou někteří lidé pro některý pracovní stav nezpůsobilí.182 

V každém případě bude volba pracovního stavu výrazně ovlivňovat každodenní 

praktický i duchovní život člověka a správné poznání a prožívání svého pracovního 

stavu bude hrát důležitou roli na jeho cestě k Bohu. Myslím si, že zde můžeme mluvit 

o spiritualitě pracovního stavu. Způsob, jakým konkrétní člověk realizuje své povolání 

k práci, spoluurčuje jeho způsob následování Krista a způsob jeho vrůstání do tajemství 

Boží Trojice. Je to analogické k různým spiritualitám různých řeholních společenství. 

Dále také platí, že podobně jako se člověk dlouhodobě připravuje na přijetí svého 

křesťanského životního stavu (manželství, kněžství, řeholní společenství), potřebuje se 

analogicky dlouhodobě připravovat na přijetí svého pracovního stavu. Tento aspekt je 

bohužel v dnešní době téměř zcela zanedbáván, většina lidí se zabývá pouze volbou 

profese, nikoli však pracovního stavu, a už vůbec ne přípravou na něj. 

6.1. Spiritualita pracovního stavu a její význam pro laiky 

Spiritualita práce v pojetí Jana Pavla II. jasně překonává oddělování vnitřního života 

od dějin, kontemplace od společenské angažovanosti. Tato spiritualita zůstává věrná 

transcendenci, ale řídí se zákonem vtělení. Syntéza mezi niterností a sociálním 

angažováním v dějinách není vůbec snadná, a jak ukazuje Jan Pavel II., jedná se o podíl 

na Kristově kříži pro každého člověka. 

Spiritualita pracovního stavu a její vliv na celkovou spiritualitu člověka není doposud 

náležitě doceněn. Pokud se podíváme, jaké typy spirituality pracujících jsou 

rozlišovány, zjistíme, že jsou také vázány pouze na jednotlivé profese: spiritualita 

                                                 

182 Srov. Mt 19, 12 
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průmyslové práce, spiritualita zemědělských dělníků a spiritualita pracovníků služeb 

a samostatných pracovníků. Kromě těchto základních případů se navíc vyčleňují jisté 

specifické skupiny jako např. spiritualita pracovníka v pásové výrobě, spiritualita 

pracovníků angažovaných v dělnických hnutích, spiritualita angažování pro zlidštění 

práce a výrobních struktur.183 

V dnešní době technologického pokroku a rychlého rozvoje hospodářských struktur 

je velmi pravděpodobné, že člověk bude nucen po dobu svého produktivního věku, 

který se navíc nadále prodlužuje, projít několika různými profesemi. Schopnost člověka 

změnit během svého života svou profesi je tedy nejen žádoucí, ale dokonce nutná. 

V případě, že budeme pracovat se spiritualitou pouze na úrovni profesí, dostaneme se 

v dnešní době do situace, kdy bude spiritualita člověka nestabilní stejně jako svět 

kolem. Namísto toho, aby mu jeho spiritualita poskytla pomoc, jakýsi pevný bod, na 

jehož základě by člověk mohl překonávat tyto obtíže života lépe a snadněji, vyvolá tato 

změna další problémy na spirituální rovině. 

V tomto ohledu představuje pracovní stav daleko stabilnější prostředí než jednotlivé 

profese. K přechodům lidí mezi jednotlivými pracovními stavy během jejich života 

dochází výrazně méně, než je tomu v případě profesních změn. Proto je pro jednotlivce 

vhodnější žít spiritualitu práce spíše v rámci svého pracovního stavu než své aktuální 

profese. 

Toto vše má především zásadní význam pro laiky, protože laická spiritualita je 

založena na „životě ve světě“, kde má jejich práce, skrze kterou mají spoluúčast na 

stvoření a vykoupení světa, důležité místo. Pokud chceme úspěšně přejít od 

dualistického modelu minulosti, kdy kontemplace byla chápána v protikladu 

s angažovaností ve světě, musíme věnovat laické spiritualitě práce významnou 

pozornost. Stále totiž existuje nebezpečí a pokušení ve spirituální dualitě, kdy od 

pondělí do soboty jsem angažovaný a pracující občan a v neděli zbožný nepracující 

katolík. Jak jsme viděli, k teologickému pojetí práce Jana Pavla II. není nic 

vzdálenějšího, než tato dualistická spiritualita. 

6.2. Co může nebo měla by dělat církev 

Podmínkou evangelizace je inkulturace. Vždyť i Bůh se musel sklonit k člověku, aby 

Ho člověk dokázal opět vidět a najít opět k Němu cestu. Také církev se sklání 
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k člověku, který je její cestou, protože Ježíš Kristus je její cestou na prvním místě. 

Dovolím si říci, že evangelizace a pastorace pracujících je nejrozsáhlejší misijní území 

v dnešním světě. Území, které není geograficky omezeno, zahrnuje celou zemi, každou 

farnost. Vyvést Boží lid z otroctví sekulární práce, z Egypta, který nemá geografické 

hranice, to je úkol hodný samotného Boha, ke kterému zve ke spoluúčasti všechny jeho 

učedníky. 

Jeho volání již v minulosti zaslechlo mnoho z nich. Sv. Benedikt, Wilhelm 

Emmanuel von Ketteler, bl. Adolf Kolping, Karel Jindřich z Löwensteinu, Joseph 

Cardijn, sv. Josemaría Escrivá a mnoho dělnických kněží. 

V rámci evangelizace a pastorace by měla být věnována tématu práce patřičná 

pozornost, aby se předcházelo dvěma nebezpečím: nedocenění významu práce pro 

člověka a jeho cestu k Bohu, a naopak jeho přecenění. Je potřeba nalézt správné místo 

práce v životě každého jednotlivého člověka v závislosti na jeho povolání, jeho 

životním a pracovním stavu. 

V této oblasti hraje velmi významnou roli vzdělání kněží. Jejich role je v tomto zcela 

nenahraditelná, jak již učil Lev XIII.184 Přesto by bylo dále vhodné podpořit jejich úsilí 

na tomto poli prostřednictvím specializovaných katechetů s odpovídajícími znalostmi 

a zkušenostmi v této oblasti. V rámci duchovního vedení by bylo vhodné zvážit službu 

trvalých jáhnů, kteří žili či stále žijí v jednotlivých pracovních stavech pro práci s lidmi 

ve stejných pracovních stavech jako oni. 

7. Sociálně politické dopady učení sv. Jana Pavla II. 

Teologie práce a na ní postavené sociální učení Jana Pavla II., jakožto i celá sociální 

nauka církve, definuje svébytné principy hospodářského a sociálního života, postavené 

na Božím zjevení a tradici církve. Tyto principy nelze snadno zaškatulkovat do 

dnešního, uměle vytvořeného a mohutně propagovaného, pravolevého vidění 

politického a hospodářského života. Dokonce často slyšíme, že se sociální nauka čte 

a vykládá z pravicového pohledu (např. Michael Novak) nebo naopak z levicového 

pohledu (např. Johan Verstraeten). Sám papež Jan Pavel II. je podobně někdy 

označován za propagátora kapitalismu, když jako první papež vyzdvihl pozitivní 
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stránky tržního hospodářství.185 Pozornému čtenáři jistě neunikne, že toto označení 

neodpovídá realitě. 

Papež Lev XIII. ve své encyklice RN kritizoval jak tržní kapitalismus a liberalismus, 

tak i socialismus. Pius XI. se v encyklice QA pokouší o definici vlastního systému, 

někdy označovaného jako „třetí cesta“. Jenže ona je pouze jedna cesta. „Já jsem ta 

cesta, pravda i život.“ říká Ježíš Tomášovi, když se ho ptá na cestu k cíli.186 A na této 

cestě postavil Jan Pavel II. své učení o lidské práci jako o klíči k celé sociální otázce. 

Nestačí tuto cestu pouze vykládat z pravicového či levicového pohledu, je potřeba po té 

cestě jít a uvádět jí do našich každodenních životů. Nestačí uvádět křesťanské principy 

do pravicové či levicové politiky, je třeba žít křesťanský hospodářský systém v našich 

životech a životech našich rodin v tom prostředí a čase, kde se zrovna nacházíme, 

a používat takových prostředků našeho státu i jiných států, které jsou aktuálně 

k dispozici. Vždyť změna nepřijde prostřednictvím nové vlády či nových zákonů, ale 

změnou našich srdcí a našeho chování „tady a teď“. Tím, že Jan Pavel II. zakotvil 

lidskou práci v Trojjediném Bohu, ukázal nám všem, že práce není pouze namáhavou 

otázkou lidských rukou, ale je otázkou zejména lidského srdce. 

7.1. Lidská práce z hlediska plánování a účetnictví 

Jako jedna z hlavních příčin různých sociálních problémů je špatné chápání práce, 

konkrétně chápání práce jako zboží, které je možné libovolně nakupovat, má své 

parametry a svou cenu, kterou je možno na tzv. trhu práce optimalizovat. Je vhodné zde 

upozornit, že přestože se často a priori předpokládá, že toto špatné chápání přichází 

pouze ze strany zaměstnavatele, není tomu tak. Bohužel, vlivem výchovy, a to jak 

v rodinách, tak i ve veřejném školství, je takto chápána práce v drtivé většině případů 

i dnešním člověkem, tedy zaměstnancem. Můžeme říci, že stát jako nepřímý 

zaměstnavatel si dokonce vědomě buduje svou bázi zaměstnanců v závislé pracovní 

činnosti. Zcela běžně slyší dnes mládež ve školách doporučení, aby dělala to či ono, aby 

si „zvýšila svou cenu na trhu práce“. Mládež je tak formována (či deformována) k tomu, 

aby se rychle a pokud možno snadno začlenila do tohoto sice zaběhlého, ale zcela 

nelidského systému. Navíc, pokud se podíváme, kde je největší nezaměstnanost, pak je 

jasně vidět, že právě ve skupině mladých lidí po ukončení školní docházky včetně 

vysokoškolské. Nezaměstnanost zde dosahuje závratných hodnot, často až mezi 
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čtyřiceti a padesáti procenty. Souvislost nelze nevidět.  Z hlediska našeho učení není 

jiné cesty, než toto plánování práce jako zboží pro další generace důrazně odmítnout 

a nahradit ho duchovním doprovázením, kdy při výběru životního stavu mladého 

člověka bude věnována odpovídající péče taktéž jeho stavu pracovnímu. 

Podobně jako nepřímý zaměstnavatel však práci jako zboží plánuje v naprosté 

většině případů i přímý zaměstnavatel – jednotlivé společnosti či státní organizace. Při 

tvorbě obchodních plánů a rozpočtů se vychází ze standardních účetních osnov 

a předpisů, které zahrnují lidskou práci do položek provozních nákladů, kde se s nimi 

pracuje jako s jakoukoli jinou bezejmennou komoditou, která má pouze bezprostřední 

vliv na hospodářský výsledek daného období ve výsledovce, přičemž nemá jakoukoli 

vazbu na rozvahu (nebo alespoň na podrozvahu), kde jsou zachycena aktiva, jako jsou 

stroje, zařízení či nemovitosti. Je to velmi smutný pohled, když každému stroji či 

provoznímu objektu je zde věnována větší pozornost než člověku a jeho práci. O tom, 

zda se tímto způsobem věnuje odpovídající péče schopnostem pracovníků, jejich rozvoji 

a provázání tohoto rozvoje s rozvojem celé organizace, nemůže být ani řeč. V plánech 

prodejů dnes společnosti zohledňují každý klik na webových stránkách, každý „like“ 

nebo každého „přítele“ na sociálních sítích, kdy tyto události v sofistikovaných 

matematických modelech mění na budoucí plánované prodeje. Splnění očekávání těchto 

budoucích zákazníků je pak bráno buď jako automatické, nebo přinejmenším druhořadé. 

Zapojení a rozvoj „pracovních sil“ zůstává oddělen a anonymizován, není žádoucí, aby 

celý plán byl postaven na plánu konkrétních pracovníků, jejich schopností a rozvoje. 

Bez této individualizace a agregace osobního plánování do plánování společnosti či 

státní organizace není možné změnit chápání práce jako zboží. Jak toho dosáhnout, 

zůstává velkou výzvou zejména pro křesťanské podnikatele a manažery, a to především 

v tom, že by se v první řadě měli stát duchovními vůdci sobě svěřených osob. Současně 

je to však výzva pro každého člověka, zda bude ochoten naplňovat své povolání 

k důstojnosti Božího obrazu a svou práci jako zboží neprodávat. 

7.2. Lidská práce z hlediska daní 

Chápání práce jako zboží s sebou nese jeden zásadní důsledek. Její zdanění, resp. 

daňové zatížení, je nevyšší v celém hospodářství. Anebo je tomu naopak, a daně jsou 

příčinou plánovité komoditizace práce a její degradace na zboží nepřímým 

zaměstnavatelem a současně příjemcem daní, tedy státem? Odpověď nechám na 

uvážení čtenáře. 
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Pokud se komukoli podaří z něčeho udělat komoditu, pak se tato stává velmi 

efektivním daňovým prostředkem. Je velmi smutné, pokud se největšími plátci daní 

stávají nejchudší lidé a rodiny, pro které je závislá pracovní činnost mnohdy jediným 

možným zdrojem obživy, a současně je tato nejvíce daněna. 

Možnost ovlivnit daňový systém je pro jednotlivce velmi omezena. Navíc současný 

státní systém liberální demokracie má ve svém DNA zakódovanou potřebu podbízet se 

občanům, kupovat si jejich přízeň, budovat si nepostradatelnost v co nejvíce oblastech 

jejich života tak, aby v následujících volbách opět přišli hodit hlas. A to stojí 

prostředky, které stát získává buď z daní, nebo znehodnocováním měny. Takže nelze 

předpokládat, že může dojít k takové úpravě daňového systému, kdy snadný, osvědčený 

a efektivní výběr daní ze závislé pracovní činnosti bude nahrazen jiným systémem, 

podporujícím větší nezávislost občanů na něm. 

Také v tomto případě je nutné takový systém odmítnout a hledat podobné řešení jako 

v předchozím odstavci. 

7.3. Lidská práce a sdílená ekonomika 

Nejdříve začneme krátkým vymezením sdílené ekonomiky. Výraz pochází 

z anglického sharing economy. Přesnější pojmenování by bylo spoluspotřebitelství, ale 

spíše se používá sdílená ekonomika. Jedná se o podnikání, založené na sdílení majetku, 

jeho pronájmu a výměně. Majetek je v čase, kdy ho vlastník nepotřebuje využívat, 

nabídnut k využití jiným lidem prostřednictvím informačních technologií, které dokáží 

v reálném čase spojit nabídku s poptávkou. 

Zastavme se nejdříve u sdílení. Víme, že osoba je osobou tehdy, když se sdílí 

s jinými osobami. Sdílení je tedy bytostně podstatný rys osoby. Lidská práce má osobní 

a meziosobní charakter, neboť má svůj vzor v Boží Trojici, která se sdílí s každým 

jednotlivým člověkem. Lidská práce v sobě tedy nese známky tohoto osobního 

a meziosobního sdílení. Je na místě se tedy domnívat, že lidská práce a sdílená 

ekonomika mají k sobě blízko. 

Předně můžeme konstatovat, že ve sdílené ekonomice nefunguje lidská práce jako 

zboží. Sdílíme majetek, který byl nabyt prací, ale neprodáváme práci jako zboží. Už 

toto je velký posun vpřed, když vezmeme do úvahy, jaká netriviální a nesnadná řešení 

jsme uvažovali v předchozích dvou odstavcích jako možná k zamezení tomuto jevu. 
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Ke sdílení majetku můžeme připojit lidskou práci a vytvořit službu. Jde o ideální 

spojení kapitálu a práce do služby konkrétnímu zákazníkovi. Tato služba nám tak 

současně umožňuje vlastní sebesdílení s jinými lidmi, nedochází k odcizení práce. 

Sdílet lze téměř jakýkoli majetek, resp. aktivum. Bydlení, dopravní prostředky, stroje 

a zařízení, spotřební věci (knihy, DVD apod.) a další. Tento princip není ničím novým, 

na stejném principu funguje družstevnictví již 170 let, knihovny ještě déle. Nové 

technologie však mohou této sdílené ekonomice dát zcela nový rozměr. Pro velké 

množství lidi přináší sdílená ekonomika novou příležitost, jak dát své práci znovu 

lidskou důstojnost. Je paradoxem, že rozvoj sdílené ekonomiky byl na počátku třetího 

tisíciletí silně stimulován poukazováním ekonomů na omezené zdroje, což vedlo 

k jejímu nárůstu do velikosti, která se již dnes nedá ignorovat. 

Rozvoj sdílené ekonomiky a realizaci křesťanského pojetí lidské práce v ní je 

potřeba maximálně podporovat, je to velká šance na vtělení sociálního učení církve do 

každodenního života lidí. Současné také vytváří naději na možnost spravedlivějšího 

zdanění práce a odklon od konzumismu a kultury „použij a vyhoď“. Tato témata však 

již přesahují rámec této práce.  
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Závěr 

Jan Pavel II. dokázal ve své teologii práce spojit posvátné a profánní do jednoho 

harmonického celku, perichoretické jednoty, kde Božství akceptuje lidství a lidství 

adoruje Božství. V této jednotě vidíme vtělení Božího Syna, toho, který je cesta, pravda 

a život, obraz láskyplného a spravedlivého Otce, starajícího se o své děti. Naše 

každodenní námaha, spojená s naší prací, není cosi podřadného, pouze nutného 

k uchování našeho bytí. Je to důstojnost hodna Božích synů a dcer, kteří hledí na svého 

Otce a napodobují ho jako svůj nedostižný vzor. On odstraňuje všechny nedokonalosti 

našeho počínání v tomto světě a dodává tomu všemu smysl. Prostřednictvím času nám 

uděluje svou milost tak, aby naše tělesnost dokázala dojít naplnění a disponovala naše 

bytí k blaženému společenství s Nimi. Naše práce je jedním z prostředků na naší 

pozemské cestě k tomuto naplnění a disponování. Není to prostředek ani jediný, ani 

výlučný. Modlitba a spočinutí doplňují práci a všechny tyto činnosti ve své 

perichoretické jednotě přecházejí do pozemské liturgie a společně nás táhnou k liturgii 

nebeské. Tak vrůstáme více a více do Krista v Duchu sv. Naše lidská práce vstupuje do 

stále větší jednoty s Boží prací. Každá osoba je tajemně přítomna celá ve své práci, 

a tak směřujeme tajemným způsobem k tomu, abychom byli všichni ve Všech. Práce 

nás ale nepohlcuje, nezabírá v nás všechen prostor a čas. Bez ní už však bychom to zase 

nebyli my. 

Práce je neoddělitelně spojená s osobou. Osoba pak nemůže existovat bez sdílení 

s jinými osobami. Práce je tedy velmi těsně svázána se sdílením. Práce bez sdílení je 

nemyslitelná. Sdílíme sami sebe, sdílíme mezi sebou svou práci a sdílíme také plody 

naší práce. Jako osoby se sdílíme bezprostředně, v případě práce však dochází často na 

sdílení prostřednictvím různých prostředníků a organizací, které se zdají býti nutné 

stejně tak, jako nedokonalé. Jako se pád člověka projevuje v námaze při jeho práci, tak 

se stejně projevuje jako nutnost a nedokonalost těchto zprostředkujících organizací. 

Následně jako hledáme ulehčení naší námahy při práci, tak hledáme i zdokonalení nebo 

odstranění těchto organizací. 

Lidská práce je spojena s lidským tělem a je myslitelná v pozemském světě. Svět se 

mění v čase, a protože je čas relativní, mění se stále rychleji. Na jedné straně je práce 

pevně ukotvena v Boží Trojici, na druhé straně podléhá změnám tohoto světa. Druhy 

a formy práce se mohou v čase měnit, stejně tak jako její organizace. Podstata práce 

však díky svému zakotvení v Trojici vždy zůstane neměnná. V průběhu času a dějin jde 
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o to, aby druhy, formy a organizace práce odpovídaly její Trojiční podstatě a z toho 

plynoucí důstojnosti a jejímu místu v životě člověka. 

Lidská práce je službou člověka Bohu a lidem. Naší službou se připodobňujeme 

Služebníku Hospodinovu, Kristu, který přišel na svět, aby sloužil. Prostřednictvím 

služby pak sloužíme taky sami sobě, ve svém růstu, naplňování našich každodenních 

potřeb a v pomoci na cestě k Bohu, cíli našeho života. 

Skrze práci a námahu s ní spojenou máme také účast na vykoupení světa, když se 

takto účastníme Kristova utrpení na kříži. Stáváme se mu podobni i v utrpení 

a očekáváme, že když jsme mu podobni v utrpení, budeme mu podobni i ve vzkříšení 

a oslavení. 

Jan Pavel II. nám svou teologií práce ukazuje místo lidské práce a její roli ve spáse 

člověka, každého jednoho z nás. Tím se z lidské práce stává záležitost odpovídající 

a vyvážené spirituality každého člověka, a tím současně evangelizační a pastorační úkol 

pro církev, tedy nejen úkol pro duchovní pastýře, ale i osobní výzva pro každého 

křesťana. 

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám práce v dnešním světě se zdá vhodné 

definovat spiritualitu na úrovni pracovního stavu, tedy v závislosti na tom, jakou 

formou získává člověk hodnotu z plodů své práce, čili jakým způsobem sdílí tyto plody, 

svou práci a sebe sama s druhými. Pracovní stav je analogický k životnímu stavu 

křesťana a poskytuje tak podmínky pro stabilní spiritualitu, která může sloužit jako 

opěrný bod a pomoc v každodenních obtížích a námaze. 

Aktivní role kněží a zpovědníků v otázce lidské práce a spásy každého člověka je 

nanejvýš důležitá a nedá se ničím nahradit. Přesto se zdá být vhodné podpořit zde 

činnost církve třeba trvalými jáhny, katechety či školenými laiky, kteří se budou 

specializovat na evangelizaci a pastoraci mezi lidmi, žijícími v různých pracovních 

stavech. 

Otázka lidské práce, klíče k celé sociální otázce, není otázka politická, ale duchovní. 

Cesta k jejímu řešení tedy nevede přes politiku, ale prostřednictvím duchovního vedení, 

formace a doprovázení ze strany církve. Politika podléhá stejně rychlým změnám, jako 

pracovní podmínky. Politické systémy dnešního světa jsou nestabilní, stěží přežívají 

jednu lidskou generaci. Motivace politiků jsou krátkodobé, odpovídající používanému 

systému moci. Je to církev, kdo drží pevný konec lidské práce, ukotvený 

v tajemství Boží Trojice. Je to církev, které bylo svěřeno tajemství Vtěleného, v Němž 

se setkalo Božství s lidstvím. Je to církev, kde se profánní setkává s posvátným, kde 
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dostává námaha spojená s prací člověka smysl. Je to církev, jejíž základní cestou je 

člověk, napříč všemi generacemi, až na věčnost. 

 

Ad Maiorem Dei Gloriam. 
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Seznam použitých zkratek 

CA – Centisimus annus 

CV – Caritas in veritate 

DD – Dies domini 

EG – Evangelii gaudium 

FC – Familiaris consortio 

ChL – Christifideles laici 

KKC – Katechismus katolické církve 

LE – Laborem exercens 

LS – Laudato si 

PP – Populorum progressio 

QA – Quadragesimo anno 

RC – Redemptoris custos 

RH – Redemptor hominis 

RN – Rerum novarum 

STh – Summa theologiae 

VS – Veritatis splendor 
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