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ÚVOD: „PLÁNOVÁNÍ“ NEBO „DOPROVÁZENÍ PROMĚNY“?
Byl jsem požádán, abych zde promluvil o tzv. „pastoračním plánování“ v naší plzeňské diecézi. Avšak již
jen samotný výraz „pastorační plánování“, jinak ve světě i v církevních dokumentech dnes běžně
používaný, může v našich zeměpisných šířkách někomu připadat přinejmenším nešťastný. Dobře to
ilustruje anotace, kterou před časem použili správci webu Pastorace.cz, kdy jeden zajímavý překlad článku
o zkušenostech z této oblasti v Irsku redakčně nazvali „Katolická pětiletka v Irsku“.1 Proto mi přijde
vhodnější mluvit v této přednášce spíše o zkušenostech, jaké jsme v naší diecézi udělali ne s „pastoračním
plánováním“, ale s „doprovázením procesu pastorační proměny“. Ať už se však používá jakékoli výrazivo,
že je tato proměna navýsost nutná, je nám všem jasné. Víme to z vlastní zkušenosti, ať žijeme kdekoliv.
Ještě složitější je situace v pohraničních územích, která tvoří i velkou část plzeňské diecéze.2 O to je důvod
k pastorační proměně u nás naléhavější. Cílem dnešní přednášky však není rozebírat tuto situaci, ale spíše
přiblížit, jak jsme na ní doposud na diecézní rovině reagovali, a nastínit některé naše záměry do budoucna.
Na přípravě přednášky jsem spolupracoval s P. Petrem Hruškou, STL, vedoucím
rodícího se pastoračního centra plzeňské diecéze. Ten zas vycházel
z textů na kterých v různých etapách reflektovaného procesu
spolupracovalo mnoho dalších lidí. Tento přístup založený na
spolupráci, který bychom rádi prohlubovali i v celodiecézní pastoraci,
bychom chtěli zachovat i dnes. Proto se s Petrem budeme vzájemně
doplňovat v přednášení a Jindřich Fencl, další z členů týmu, který na
přípravě spolupracoval,3 bude naše slova doprovázet obrazem PC
prezentace.
Já v první části přednášky přednesu přehled o procesu pastorační proměny probíhající v diecézi za dobu
její existence od roku 1993. Petr se pak ve druhé části pokusí předestřít systematičtější reflexi celého
dosavadního procesu a v části třetí nastíní některá doporučení pro další cestu. Já nakonec přednášku krátce
uzavřu několika shrnujícími body.
Protože se v celé přednášce soustředíme spíše na kroky, které byly nějak centrálně připravované či
promýšlené, je samozřejmé, že tato perspektiva nemůže postihnout celé bohatství života, které je v diecézi
přítomné přímo v „terénu“, v místních farnostech, komunitách a společenstvích.4 Spoléhám na to, že ti,
kteří jsou z naší diecéze zde přítomni, vám něco z toho budou moci doplnit „v kuloárech“.

1. PŘEHLED DOSAVADNÍ CESTY
V tomto přehledu5 se omezím na jedenáct let existence plzeňské diecéze, i když tím vůbec nechci popřít
všechno to, co zde bylo vykonáno předtím. Za oněch jedenáct let se uskutečnilo více pokusů a bylo
připraveno několik projektů. Abychom získali materiál pro hlubší reflexi, zmíním se o těch nejdůležitějších.
1.1

POČÁTEČNÍ VIZE A KROKY
Hned v druhém roce existence diecéze, v roce 1994, jsem vydal pastýřský list
s názvem Obraz církve.6 V něm jsem načrtl vizi „církve jakožto obrazu Nejsvětější
Trojice“ a vyzval k otevřenosti vůči „staronovým“ cestám k jeho uskutečnění.
Vyjádřil jsem přání, aby se život v diecézi nesoustředil jen na svůj vrchol, na
slavení svátostí a eucharistie, ale také na celou rozmanitost života včetně života
v malých společenstvích a evangelizaci, která je pak tímto slavením sjednocena a
dovršena. Kněží by se měli stát „animátory, duchovními vůdci a rádci“ svých
spolupracovníků a spolupracovnic. Ti by se pak měli stát kvasem v celé farnosti
jakožto „rodině živých společenství proniknutých evangeliem a vyzařujících toto
evangelium kolem sebe“.
Co se týče praktických kroků, již brzy v počátcích diecéze byly v každém vikariátu vytipovány přibližně
čtyři fary, které se považovaly za dlouhodobě perspektivní farní centra. Byla také snaha organizovat ve
farnostech tzv. „duchovní obnovy“ formou několikatýdenních seminářů života z víry v malých
společenstvích.7 Postupem času však obojí ustoupilo do pozadí spíše provozním záležitostem. Protože pak
takto povzbuzená společenství nebyla často dále systematicky doprovázena a nedařilo se tak jejich život
propojit s běžnou farní pastorací, trvalejší ovoce tento přístup přinesl jen v malém počtu farností.
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1.2

PASTORAČNÍ STRATEGIE
V prosinci 1996 se na dvoudenním pracovním semináři sešla skupina asi dvaceti kněží
spolu s diecézním vedením. Na základě připomínek a návrhů vzešlých ze
společných diskusí byl následně zformulován Návrh pastorační strategie pro
plzeňskou diecézi.8 Tento osmistránkový návrh po úvodní stati o nutnosti hlásání
evangelia obsahuje pokus o analýzu současné situace, zásady pro další hledání
pastoračních priorit,9 určení priorit pastorační strategie,10 přehled již uskutečněných
kroků, doporučení pro další cestu11 a některé poznámky k chodu biskupství a kurie.12
Následně byla snaha navázat několika dalšími setkáními, avšak nějakým celodiecézním
procesem proměny stylu pastorace se na tento slibný začátek navázat nepodařilo.

1.3 SNĚMOVNÍ PROCES
Do pastoračního vývoje v diecézi měl pak šanci zasáhnout přípravný proces k plenárnímu sněmu,
iniciovaný v červnu 1997. V naší diecézi však z různých důvodů nezískal širokou odezvu. Ve snaze
povzbudit přípravu sněmu a také dialog mezi kněžími a laiky byla uspořádána v květnu 2002 „pastorační
konference“ na téma „komunikace a dialog mezi kněžími a laiky v naší diecézi“. Konference se zúčastnili
delegáti kněží podle vikariátů a animátoři sněmovních kroužků, celkem 63 lidí. Reakce na ni byly velmi
rozmanité, až rozporuplné. Někteří ji považovali za alespoň malý krůček na cestě učení se vzájemně si
naslouchat, jiní v ní viděli totální fiasko a důkaz naší neschopnosti komunikovat. I přes veřejně
proklamovaný úmysl v pořádání podobných konferencí pokračovat13 se žádná další podobná konference
v diecézi zatím nekonala. Před svoláním sněmu práce sněmovních kroužků zcela ustala, aniž by s nimi byl
na celodiecézní rovině udržován nějaký další podpůrný kontakt.
1.4 PASTORAČNÍ PROGRAMY
Apoštolský list Jana Pavla II. Novo millennio ineunte byl pro mne impulsem k vydání pastýřského listu14 (v
březnu 2001), oznamujícího zahájení přípravy „pastoračního plánu diecéze“ a zvoucího všechny „kněze,
jáhny, laické pomocníky v pastoraci i jednotlivé věřící ve farnostech“ ke spolupráci na díle obnovy. Podle
tohoto listu byl rokem 2001 zahájen program, jehož cílem je zejména: (1) oživení církve ve stávajících
strukturách; (2) aktivnější zapojení kněží a laiků do procesu vytváření pastoračního plánu; (3) zlepšení
spolupráce na úrovni farnosti, vikariátu a diecéze. Zároveň se také začínají vyhlašovat pastorační programy
či priority pro jednotlivé roky (2001 až 2004). Ty se potom připomínají a prohlubují na diecézních a
vikariátních aktivitách, především na diecézních poutích a diecézních a vikariátních „dnech víry“,15 ale i při
dalších pastoračních aktivitách. Ovoce těchto ročních programů je zatím velmi různorodé: od
skutečné iniciace nových formačních aktivit ve farnostech či vikariátech, přes mlčící nezájem,
až po vážnou kritiku odtrženosti diecézního centra od reálného života a neporozumění
skutečným problémům jednotlivých farností. Vždy záleží
především na tom, nakolik se podaří pro tyto iniciativy
získat jednotlivé kněze.
1.5 PASTORAČNÍ ZÁMĚRY
S cílem zpracovat dlouhodobější „pastorační plán diecéze“ jsem dal v květnu 2002 vybranému okruhu lidí
k diskusi pracovní dokument nazvaný Pastorační záměry v plzeňské diecézi,16 který byl zpracován tzv.
„pastorační kurií“ zahrnující biskupa, generálního vikáře a pracovníky pastoračního oddělení kurie. Účelem
tohoto dokumentu mělo být „přiblížit záměr potřebné pastorační proměny a obnovy v plzeňské diecézi
v nejbližších 10 letech“ a „sloužit jako výchozí materiál pro diskusi o obnově a restrukturalizaci diecéze a
farností probíhající postupně v diecézních grémiích, presbyteriu, farních společenstvích, rodinách a
obcích“. V dokumentu se předpokládalo, že celý tento proces bude pravděpodobně trvat „mnoho měsíců
až několik let“. Text druhé verze17 obsahoval pět konkrétních priorit: (1) proměna pastorace ve
farnostech;18 (2) restrukturalizace farní správy; 19 (3) vyřešení péče o nepotřebné a neužívané kostely;20 (4)
reforma hospodaření v diecézi;21 (5) reforma práce vedení diecéze.22 Díky velkému rozsahu se však text stal
velmi nepřehledným a pro širší diskusi těžko použitelným. Začátkem roku 2003 jsem se tedy rozhodl vrátit
práci na pastoračních záměrech více k začátku a vytvořit úzkou pracovní skupinu, která by se dlouhodoběji
a systematičtějším způsobem věnovala přípravě celého procesu vzniku pastoračního plánu diecéze.
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1.6 PASTORAČNÍ CENTRUM
Kromě toho se také začátkem roku 2003 začala v úzkém diecézním vedení (biskup a generální vikář) ve
spolupráci s P. Petrem Hruškou diskutovat myšlenka založení „diecézního pastoračního centra“ (DPC).
Základní poslání DPC bylo spatřováno v „podpoře rozvoje pastorace v diecézi se zvláštním zaměřením na
dlouhodobé doprovázení procesu pastorační transformace“. Jeho základní úkoly byly shrnuty pod tyto
kategorie: „prohlubování komunikace“; „poskytování pastorační podpory“; „zprostředkovávání formace
ke službě“ a „provádění teologické reflexe“. Na základě výsledků korespondenčního průzkumu reakcí na
vizi
DPC konaného na podzim 2003 se postupně vyjasňuje potřeba sladění
strukturálního začlenění i specifického poslání DPC s širšími procesy
pastorační proměny, které se v diecézi připravují či v ní již probíhají.
Stejně se ukazuje aktuální potřeba konzultovat záměr založení
takovéhoto centra ještě šířeji osobně, a to především s kněžími a
dalšími do pastorace aktivně zapojenými spolupracovníky. Jak se
později ukázalo, nedostatek těchto osobních konzultací dosti ztížil
porozumění vlastnímu účelu a smyslu tohoto návrhu a jeho obecnější
přijetí či další tvůrčí rozvinutí.
1.7 RESTRUKTURALIZACE FARNOSTÍ
V témže roce jsem se spolu se svými spolupracovníky také rozhodl zaměřit se především na jednu část
celkové vize pastorační proměny, na nutnost restrukturalizace farností do větších celků. Praktickými
důvody pro to byl jak malý počet kněží vzhledem k počtu farností, tak skutečnost, že mnoho farností již
ztratilo schopnost rozvíjet běžný život farního společenství. Byla zde ovšem i snaha při aktuálních
ustanovováních kněží do farností postupovat v souladu s dlouhodobějšími pastoračními záměry a
započetím praktické diskuse uvolnit cestu k následnému hlubšímu dialogu o způsobu pastorace
odpovídajícímu dnešním podmínkám.
Společně se spolupracovníky jsme tedy vypracovali předběžný návrh vytvoření
asi čtyřiceti budoucích farností v diecézi, které by časem měly nahradit
součastných více než 300 farností (z toho je dnes přes šedesát sídelních). Tento
návrh jsme pak předali všem vikářům se žádostí, aby na vikariátních
konferencích byly projednávány konkrétní možnosti, jak a které farnosti do
budoucna spojit. V rámci desetiletého výročí diecéze v květnu 2003 jsem pak
tuto vizi přechodu diecéze od plošné pastorace k živým centrům vyhlásil i
veřejně a předložil ji tak k diskusi všem.23 Upozornil jsem však také, že to je
ovšem zatím věc diskuse, která musí být ověřena a vyzkoušena životem.
Během roku 2004 se pak diskuse o restrukturalizaci, částečně asi i díky
hrozícímu přechodu na podvojné účetnictví, rozběhla poměrně svižně. Proto jsme se rozhodli, že do
konce roku bude uskutečněna první, víceméně administrativní fáze restrukturalizace. Ta, jak doufáme,
připraví půdu pro pozdější druhou fázi, ve které by se restrukturalizace měla dotáhnout již v kontextu
procesu hlubší pastorační proměny.
1.8 PASTORAČNÍ SEMINÁŘ
Jak bylo zmíněno již dříve, po zjištění, že pro zamýšlený dlouhodobý proces hlubší pastorační proměny
není zatím v diecézi připravena půda a nejsou vytvořeny dostatečně silné podpůrné struktury, jsem se
začátkem roku 2003 rozhodl vrátit práci na pastoračních záměrech více k začátku a vytvořit úzkou
pracovní skupinu, která by se přípravě takovéhoto procesu dlouhodoběji věnovala systematičtějším
způsobem a se zahrnutím širších souvislostí. Za tímto účelem byl v září 2003 zorganizován dvoudenní
pastorační seminář na Horní Blatné, na který byli pozváni všichni kněží a profesionální pastorační
pracovníci z diecéze. Semináře se spolu se mnou a vedením diecéze
nakonec zúčastnilo 17 kněží a dalších pastoračních
pracovníků.24 Po reflexi pastorační situace a zkušeností
s pastoračním plánováním ve světě se účastníci shodli,
že situace volá jak po hluboké a trpělivě doprovázené
celkové proměně stylu pastorace, tak především po
některých zásadních změnách v organizační struktuře.
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1.9 KONZULTAČNÍ TÝM
Na závěr semináře jsme společně dospěli k přesvědčení, že by bylo vhodné ustanovit jakýsi pracovní „tým
pro přípravu procesu pastoračního plánování“, který by měl za úkol do konce roku 2004 předložit návrh
rámce dlouhodobého procesu pastorační proměny a iniciovat vznik nutných podpůrných struktur pro doprovázení
takovéhoto procesu. Koncem roku 2003 jsem pak na základě tohoto doporučení ustanovil pětičlennou (z
účastníků semináře vybranou)25 pracovně-studijní skupinu s názvem „konzultační tým“.26
Tento tým se tedy ve své práci a návrzích nezaměřuje na obsah („Co je v pastoraci
důležité?“), ale především na proces či metodu („Jakým způsobem komunikovat o
tom, co je v pastoraci důležité?“). Zdá se, že nedostatečné rozlišení těchto
dvou rovin a nedostatek osobní komunikace způsobily určitá neporozumění
mezi presbyteriem ohledně úkolu tohoto týmu. Je jasné, že o porozumění a
přijetí celého záměru ze strany kněží se musíme snažit především, neboť je
klíčovým momentem celého procesu.
Některé konkrétní výstupy z práce konzultačního týmu budou nyní
představeny P. Petrem Hruškou v další části přednášky.

2. PASTORAČNÍ REFLEXE
Škarohlídy by při poslouchání přehledu oněch neustále opakovaných začátků a nedotažených konců, který
nám tady právě pan biskup předestřel, mohl napadnout onen fousatý vtip o plzeňském biskupovi sedícím
na schodech katedrály. Znáte jej?
To se vám jednou pánbůh rozhodl, že se podívá do Plzně. Zajde do jedné z mnoha místních hospod a vidí vysokoškoláka jak
strašně pláče a lije do sebe jednu sklenku za druhou. „Copa se ti stalo, synu?“ ptá se pánbůh po plzeňsku. „Ale vyhodili mě
vod zkoušky, teďkonc nenajdu práci, z koleje jsem dostal výpověď a ještě se se mnou rozešla holka.“ „Buď dobré mysli,
synu,“ pánbůh na to. „Zkoušku uděláš napodruhý, na koleji se uvolní místo a ty si najdeš skvělou věřící dívku.“ Jak se tak
potom pánbůh spokojeně prochází v parku, uvidí najednou na lavičce sedět ženu jak hrozně pláče. „Copa se ti stalo, dcero?“
ptá se opět pánbůh s účastí. „Ale, milý Bože, copa nic nevíš? Barák mi shořel, manžel mi umřel, copa já si teď počnu se
čtyřma harantama?“ „Nic se neboj, cero,“ povídá pánbůh, „brzy si vemeš výbornýho manžela, postavíte novej pěknej dům a
tvý děti budou dobře prospívat.“ Nakonec si to pánbůh zamíří na hlavní náměstí. A tam, u katedrály, na schodech
k plzeňské věži, sedí plzeňský biskup a strašně, ale strašně brečí. „Copa se ti stalo, Františku, počpa pláčeš?“ „Ale,
panebože, to si ani nedovedeš představit, tu hrůzu! Ustanovili mě biskupem nové plzeňské diecéze!“ A pánbůh se posadil
vedle něho a začal plakat s ním.
Náš biskup, vždycky, když tenhle vtip slyší, hned se
ohrazuje: „Vždyť přeci víte, jaké je moje neoficiální
biskupské heslo!“ – „Brečet nepomůže!“ Ale sama
biskupova sekretářka neustále tvrdí, že plakat občas
pomůže! A já osobně si myslím, že ten vtip není jen o
pánubohu brečícím s biskupem nad beznadějností situace
v plzeňské diecézi. Pro mě je to především poselství o
velkém a dobrém Pánu Bohu, který se tak dovede snížit,
že pláče s plačícími! Tady nejde o fňukání, neustále
stěžování si a programovou skepsi, to opravdu
nepomůže. Ale my si přeci můžeme dovolit „sténat
s celým stvořením“ a toužit po vysvobození (srov. Ř
8,22n)! V tom je Pán Bůh s námi. A to je moje velká
naděje a podle mě i naděje diecéze. Pán Bůh je v tom
s námi! On nás nenechá ve štychu. On s námi prošel
všemi těmi slepými uličkami a ne „kvůli“ našemu
pastoračnímu plánování, ale, dalo by se říci, jemu
„navzdory“ vytrvale rozsévá své slovo a probouzí život.
Jak už pan biskup zmínil na začátku, dnes se víc a víc ukazuje, a to i ve zcela „světských“ teoriích
organizační změny, že „plánovat“ v dnešním kontextu rychle se měnícího světa prostě dlouhodobě nelze.
Je ale možné mít silnou sdílenou vizi a je možné se snažit odkrývat místa života, citlivě doprovázet jejich
rozvoj a podporovat procesy růstu.
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Víte, co ještě prohlašuje ona biskupova sekretářka? Že „nejhorší je
být objektem něčí pastorace“! Já bych ale řekl, že ještě horší je být objektem
něčího pastoračního plánování! Vždyť to je přeci k naštvání, když by za mě
někdo plánoval, co, jak, kdy a s kým mám v pastoraci dělat! Jak on do toho
může „shora“ vidět? Neznám já sám nejlépe „terén“, ve kterém se pohybuji, a
srdce lidí, se kterými pracuji?
Ale co takhle stát se ne „objektem“, ale společně s dalšími být „subjektem“ pastoračního plánování, či lépe
doprovázení trvalé pastorační proměny, růstu Božího království, hledání společné evangelijní cesty
krajinou dnešního světa? Jestliže se staneme „subjektem“ této dobrodružné cesty, pak už to není jen o
statistikách, teoriích a metodikách, ale je to dobrodružství zodpovědné lásky, ke
kterému je každý z nás, na své vlastní úrovni, pozván.
A co když jsme nakonec pozváni se dokonce stát i jedním „subjektem“
spolu s Kristem, stát se Kristovým tělem? Nelze nakonec „teologii
pastoračního plánování“ chápat jako teologii vědomé služby
doprovázení postupné proměny tohoto světa v jedno tělo Kristovo?
Ale to už jsem se dostal příliš daleko či hluboko. Vraťme se k našemu
tématu – k reflexi dosavadních procesů či pokusů o „pastorační
plánování“ v naší diecézi. Ne každý se při tomto dobrodružství lásky musí zabývat celodiecézní
perspektivou, ale má-li být diecéze skutečnou místní církví, někdo občas musí mít na paměti její celek, a ne
jen její jednotlivé části. Je dobře občas poodstoupit, získat jakýsi „letecký pohled“, risknout „vznášení se
v oblacích“, abychom lépe našli dlouhodobý výhled a získali širší rozhled. A o to jsme se právě snažili
s naším konzultačním týmem. Navíc jsme reflektovali především způsob či metodu doprovázení pastorační
proměny, spíše než její vlastní podobu. Znovu tedy připomínám, že tato reflexe se pohybuje v určité
„metarovině“ uvažování o uvažování. Tj. uvažování o tom, jaké bylo či by mělo být naše pastorační
uvažování.
Jak již bylo řečeno, úkolem našeho konzultačního týmu bylo ve světle hlubší pastorační reflexe navrhnout
takovou podobu procesů pastorační proměny, která by byla vhodná pro podmínky v naší diecézi, a
pomoci diecéznímu vedení připravit půdu a nástroje pro iniciaci či doprovázení těchto procesů. Ve své
práci jsme vycházeli z jednoduchého schématu pro praktickou pastorační reflexi vyvinutého manžely
Whiteheadovými:27
Vnitřní kruh diagramu znázorňuje tři základní „fáze“
Náboženská
Okolní
TRADICE
KULTURA
pastorační reflexe: (1) naslouchání konkrétní situaci v její
mnohovrstevnatosti; (2) tvůrčí reflexivní rozhovor
hledající hlubší smysl hlasů, kterým jsme naslouchali
Reflektovaná
v
jejich vzájemném vztahu; (3) hledání přiměřené
pastorační
ZÁLEŽITOST
konkrétní pastorační odpovědi ve formě z rozhovoru
plynoucího pastoračního jednání. Trojúhelník pak
naznačuje tři komplementární „zdroje“, kterým je třeba
při reflexi především naslouchat: osobní i společná
pastorační zkušenost; křesťanská tradice včetně
biblických zdrojů; relevantní hlasy z okolní kultury a
Individuální a komunitní
společenských věd.
ZKUŠENOST
Onou „reflektovanou pastorační záležitostí“ nebyla
v našem případě pastorační situace v diecézi jako takové, ale zcela specificky snahy o doprovázení procesů
pastorační proměny v diecézi vedené z celodiecézní perspektivy. Ve své práci jsme se tedy zaměřili na
reflexi metodologie pastoračního plánování či doprovázení pastorační proměny. Pokud jsme se zabývali
pastorační situací jako takovou, pak pouze do té míry, do jaké jsme tuto situaci potřebovali pochopit jako
nedílný kontext, ve kterém se výše načrtnuté procesy odehrávaly a odehrávají.
V této části přednášky se tedy pokusím shrnout několik základních bodů, ke kterým jsme zatím při naší
práci dospěli (kromě individuální práce a studia to bylo kolem 30 týmových setkání, včetně 7 celodenních
setkání s diecézním vedením, 2 s presbyteriem a 2 s kurií).28 S podrobnějším přehledem se zájemci mohou
seznámit na diecézních webových stránkách v textech nazvaných „Vstaň a jez“ („kuchařka“) a „Neboj se“
(„jídelníček“).29
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2.1 REFLEXE DOSAVADNÍCH PROCESŮ
Nejdříve jsme se tedy dívali do minulosti a pokoušeli jsme se hlouběji naslouchat zkušenostem, které
představitelé diecéze se svými spolupracovníky udělali při přípravě a doprovázení procesů načrtnutých
v první části této přednášky.
Jako ŠANCE započatých procesů pastorační proměny jsme si
pojmenovali: (1) možnost obsahové inspirace z mnoha již dříve
vzniklých dokumentů; (2) již započatou přípravu půdy pro
hlubší změny; (3) zkušenost náročnosti pastorační spolupráce a
týmové práce vůbec; (4) rostoucí vědomí potřeby změny a (5)
možnost hlubší teologické reflexe danou biskupovým
rozhodnutím vymezit celý tento rok pro studijní přípravu
dalšího procesu.
Zároveň jsme však identifikovali i mnohá úskalí, která komplikovala plodnější vývoj a ze
kterých bude dobré se poučit a chápat je jako VÝZVY: (1) zajištění kontinuity a
návazných kroků; (2) učení se týmové práci a rozvinutí podpůrné struktury; (3) zajištění
vzájemné propojenosti jednotlivých procesů a rovin; (5) zajištění hlubší reflexe a jejího
propojení s praxí a především (5) hledání cest ke zmírnění rostoucí skepse a vzájemné
nedůvěry.
2.2 ZKUŠENOSTI ODJINUD
Dalším důležitým zdrojem naslouchání byly nedávné či současné zkušenosti s doprovázením pastorační
proměny z jiných diecézí. Na základě zkoumání mnoha diecézí z celého světa30 je možné základní
charakteristiky jejich přístupů k pastorační transformaci, tentokrát velice stručně, shrnout asi takto: (1)
důležitost celodiecézní perspektivy; (2) citlivost k mnohovrstevnatosti transformačních procesů (včetně
jejich mystagogických, vztahových, pastoračních, organizačních, strukturálních či kontextuálních rozměrů);
(3) základní prvky spočívající v pastorační analýze, teologické reflexi, široce založených konzultacích,
rozvoji podpůrných struktur a postupné restrukturalizaci; (4) citlivá adaptace na místní podmínky; (5)
propojení solidní organizační analýzy s hlubší teologickou reflexí.
Kromě inspirace zkušenostmi z celosvětové církve za velmi důležitou a naším týmem z různých důvodů
ještě ne příliš zvládnutou oblast navíc považujeme pracovní kontakty jak s lidmi zodpovědnými za
podobné procesy v českých a moravských diecézích, tak s místními pastorálními teology zabývajícími se
touto problematikou teoreticky. Pokud by kdokoli z přítomných měl o podobnou spolupráci zájem,
budeme vděční pro začátek alespoň za navázání kontaktu k výměně informací a zkušeností.
2.3 SOUČASNÁ SITUACE
Abychom měli plasticky před očima bezprostřední kontext, ve kterém se
reflektované procesy v diecézi odehrávají, pokoušeli jsme se také zmapovat
základní pastorační situaci v diecézi, včetně jejího zasazení do dnešní rychle se
měnící společnosti a včetně některých hlubokých vlivů z minulosti.31 Za pro naše
účely nejdůležitější výsledky tohoto „mapování“ považujeme následující:
 V diecézi existují farnosti či skupiny, které procházejí určitým procesem pastorační
proměny či růstu, často však bez větší návaznosti na společně sdílenou vizi života diecéze
jakožto místní církve. Některé z takovýchto procesů po čase zanikají pro nedostatek podpory,
doprovázení či provázanosti s větším celkem, jiné proto, že díky necitlivým administrativním
rozhodnutím není jejich růst respektován.
 Na celodiecézní rovině existují opakované snahy o dlouhodobější pastorační plánování, které se ovšem
rychle pouštěly rovnou do vytváření „pastorační strategie“, aniž by pro to byla dostatečně připravena
půda, vytvořeny nástroje, uschopněni lidé, přizpůsobeny struktury či zajištěny nutné návazné kroky.
Výsledkem je sílící skepse k jakýmkoli pokusům o pastorační plánování „shora“.
 V organizačně technické sféře jsou intenzivní snahy o efektivnější práci kurie v oblastech jako jsou
právní vztahy, administrace farností, majetek či ekonomické zabezpečení, avšak bez návaznosti na
celodiecézní pastorační vizi. Často pak s sebou přinášejí mnohá nedorozumění či chybné nebo špatně
pochopené kroky, čímž skepse a nedůvěra v diecézi ještě vzrůstá.
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 Biskup při všech jeho reprezentativních, administrativních a mimodiecézních povinnostech a rolích
nemá čas, energii a prostor k rozvíjení schopností k uskutečňování role pastýřské a vůdcovské, což má
za následek prohlubování stylu řízení zaměřeného na řešení krizí, který neumožňuje prohlubování
osobních vztahů, koncepční nadhled, postupné uschopňování spolupracovníků k přejímání
samostatnější zodpovědnosti, ani dlouhodobě zodpovědné rozhodování v důležitých záležitostech.
 Na celodiecézní rovině není žádný prostor, kde by klíčoví lidé zodpovědní za pastoraci nacházeli
vzájemnou oporu, možnost se společně modlit, naslouchat Božímu slovu, teologicky reflektovat situaci
v diecézi, vstoupit do procesu hlubšího duchovního rozlišování, učit se od sebe navzájem a být tak
skutečnými diecézními pastýři, kteří jsou schopni osobních vztahů, rozlišování celkové pastorační vize,
hledání pastoračních záměrů a priorit, průběžných zralých a důsledných rozhodnutí.
 Ačkoli místně se lze častěji setkat s poměrně bohatým životem církve v jejích základních rozměrech
(„tajemství“, „společenství“, „poslání“ a „znamení“), v diecézi jako celku (včetně jejích centrálních
řídících a poradních orgánů) se zdá, že je snaha pod tlakem situace soustředěna spíše na zajištění
stávajícího provozu než na rozvoj těchto základních rozměrů plného života církve.
2.4 NABÍZEJÍCÍ SE „ŘEŠENÍ“
Na základě mnoha rozhovorů s jednotlivci i ve skupinách jsme pak
v diecézi identifikovali následující dvojice protikladných (a ve svých
extrémních podobách konfliktních) „řešení“, která lze zjednodušeně
shrnout asi takto:
1. Přístup „obnovný“ versus „reformní“: Někteří zdůrazňují nutnost obnovy, tj.
pomalého plynulého růstu, rozvíjení života tam, kde je, nezbytnost malých
krůčků a respektování přirozeného rozvoje osobních vztahů. Jiní vidí jako nezbytnou také reformu, tj.
snahu o zefektivnění řízení a práce v oblastech administrativy, ekonomiky, správy majetku,
personalistiky či struktury farností.
2. Přístup „farnostní“ versus „kuriální“: Někteří ze zaměřují především na farnost a poukazují na specifičnost
místní situace, roli farnosti jako samostatné a soběstačné jednotky, styl pastorace s farářem jako
nejdůležitější osobou řídící všechnu pastorační činnost. Jiní vidí spíše celek diecéze jako místní církve
vedené biskupskou kurií v čele s biskupem a farnosti chápou jako jednotlivá „oddělení“ tohoto celku,
která je třeba také vést, propojovat a řídit „shora“.
3. Přístup „spirituální“ versus „komunitární“: Někteří kladou velký důraz na osobní svatost prohlubovanou
rozvíjením duchovního života, osobní modlitbou, liturgií či Božím slovem, přičemž v ní často spatřují
v podstatě jedinou možnou cestu ke hlubší pastorační obnově v diecézi. Jiní navíc připomínají také
důležitost týmové spolupráce a spoluzodpovědnosti ve všech oblastech pastorace, se silným důrazem na
„spiritualitu společenství“.
4. Přístup „kontrastní“ versus „kooperativní“: Co se týče vztahu k rychle se měnící širší společnosti, někteří
preferují jakési stažení se do bezpečí vlastní farnosti, komunity či projektu, kde je možné nerušeně
rozvíjet vlastní představy o životě církve. Jiní tento vztah chápou spíše jako partnerský a důraz kladou
na otevřenost a možnost vzájemné spolupráce církve a občanské společnosti v co nejvíce oblastech.
5. Přístup „optimistický“ versus „pesimistický“: Základním postojem některých k možnosti nějaké změny je
(někdy až naivní) optimismus, tj. snaha vidět a prezentovat spíše to dobré, co se v diecézi či farnosti děje,
rozvíjet to a navazovat na to a příliš se nezabývat bolestmi či krizovými situacemi. U jiných naopak
převažuje (někdy až destruktivní) pesimismus, tj. přístup vnímající především bolesti,
nedostatky a krizové situace svádějící k neustále analýze pastoračních či
organizačních nedostatků.
Z těchto i z dalších níže uvedených jednostranných důrazů pak často plynou
konflikty v oblasti praktické pastorace, která pak zdůrazňuje jednu pastorační dimenzi
oproti druhé, liturgii oproti službě, úctu oproti společenství, hlásání oproti dialogu,
farnost oproti diecézi, spolupráci oproti spiritualitě, stálost oproti změně, katolicitu
oproti ekumenismu apod.
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2.5 ORGANIZAČNÍ ANALÝZA
Dalším krokem v naší pastorační reflexi bylo naslouchání různým zdrojům dnešních společenských věd,
studium různých metodologií transformačních procesů a hlubší organizační analýza situace v diecézi, při
které jsme používali některé nástroje z teorie organizace a teorie řízení. Na základě poměrně podrobného
studia klasických, moderních i postmoderních pojetí teorie a praxe řízení32 za důležité například
považujeme: (1) být si vědomi šancí, ale i závažných limitů v mnohých diecézích dnes bez rozlišování
používaných postupů „strategického plánování“, které jsou ve světských organizacích často již dávno
překonané;33 (2) nechat se inspirovat nadějným a křesťanskému pojetí společenství blízkým konceptem
tzv. „učící se organizace“ a podobnými komunitárními přístupy k chápání organizací;34 (3) nepřehlédnout
inspirativní důrazy na důležitost odkrývání „zdrojů života“, vyváženost kontinuity a novosti a sociální
konstrukci reality v přístupu zvaném „Appreciative Inquiry“ (v něm. „Wertschätzende
Unternehmensentwicklung“) používaném dnes již v mnohých křesťanských organizacích včetně některých
diecézí;35 (4) podpořit rozvoj „transformujícího“, „uschopňujícího“ či „služebného“ pojetí vedení procesu
změny v doplnění se s potřebou efektivního projektového řízení.36
2.6 TEOLOGICKÁ REFLEXE
Při veškeré důležitosti čerpání některých inspirací z výše uvedených teorií jsme přesvědčeni, že jádrem
každého pastoračně-transformačního procesu musí nutně být na jasné evangelijní zvěsti, živé tradici a
učení církve založená teologická reflexe a Duchu Božímu naslouchající duchovní rozlišování.37 Při své práci jsme
se proto snažili čerpat také z rozsáhlé pastoračně zaměřené literatury.38 Z mnoha dalších závěrů, ke kterým
jsme dospěli, zmíním jen dva důležité body.
Navíc k výše zmíněným jednostranným praktickým přístupům se zdá, že na
rovině operativní ekleziologie39 v diecézi existují poměrně časté hluboké (a
proto často nevědomé či nepojmenované) konflikty mezi: (1) jednostranným
zdůrazňováním církve buď jakožto „společenství“, nebo jakožto „poslání“, nebo
jakožto „tajemství“; (2) jednostrannými důrazy na „instituci“ či na „charisma“; (3) upřednostňováním
„farního rozměru“ či „diecézního rozměru“; (4) jednostrannou zkušeností s církví jakožto „tradičním
místem bezpečí“, „duchovní matkou a nevěstou“ či „komunikativním prostředím víry“ nebo (5) chápáním
širší společnosti jako „nebezpečného protivníka“, „pomoc potřebujícího chudáka“ či jako „partnera
v dialogu“.
Kromě teologické reflexe některých z dříve zmíněných přístupů z teorie řízení40 jsme také chtěli naslouchat
hlasu tradice a zkušenosti celosvětové církve skrytému v hlasu magisteria. Proto jsme studovali církevní
dokumenty zmiňující tzv. „pastorační plánování“, tj. především apoštolský list Novo millennio ineunte a
některé další následné dokumenty.41 V podstatě jsme zde objevili víceméně potvrzené základní důrazy,
které nám vykrystalizovaly již při studiu dalších biblických,. ekleziologických a spirituálních pramenů: (1)
trojiční, kristologický a mystagogický základ; (2) spiritualita společenství a praktická spolupráce; (3)
podpora mnohovrstevnatosti pastorace integrované eucharistií; (4) organická provázanost života z víry a
církevní struktury.
2.7 ORGANICKÝ PŘÍSTUP
Ve světle naší teologické i organizační reflexe jsme tedy došli k přesvědčení, že od žádného z dříve
zmíněných zúžených přístupů k pastorační proměně nelze očekávat dlouhodobé ovoce. Všechny tyto
důrazy se navzájem potřebují k tomu, aby místní církev mohla prožívat proměnu od pastorace zaměřené
na údržbu stávajícího stavu k pastoraci odvážně otevřené dnešní společnosti a zároveň hluboce
zakořeněné v Kristu.
Jde zde tedy o organické propojení obnovy života a reformy struktur, inspirativního vedení a
efektivního řízení, rozměru farního a diecézního, osobní svatosti a spirituality společenství,
povolání být ve světě ale nebýt ze světa a vnímání Božího požehnání společně s odvahou
k uzdravení a pokání.
Při studiu teorie organizace, ekleziologie, pastorální teologie a církevních dokumentů
jsme byli velmi mile překvapeni, jak se základní důrazy ze všech těchto disciplín
vzájemně doplňují a podporují. S velkou dávkou zjednodušení lze většinu výše
uvedených kritérií shrnout do tří základních principů:42
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 PRINCIP „A BYLO TO DOBRÉ“ (OTEC): Při jakémkoli přemýšlení o životě diecéze musí mít prioritu
vnímavost pro neustálé Boží tvoření, odkrývání procesů růstu, respektování „míst života“, kde Bůh
probouzí nový život a občerstvuje církev často nečekanými dary, které nelze předem „naplánovat“ či
„řídit“, ale lze se k této Boží tvůrčí činnosti s vděčností připojit a dále pro ni vytvářet prostor.
 PRINCIP „ZEMŘE-LI PŠENIČNÉ ZRNO, VYDÁ MNOHÝ UŽITEK“ (SYN): Podobně jako v Kristu, i v církvi
nový život a nové ovoce přichází skrze smrt, což zde často bude znamenat odumírání vlastních
představ, plánů, zaběhlých kolejí, nefunkčních struktur, nezdravých vztahů či neodpovídajících
pastoračních přístupů.
 PRINCIP „KAŽDÉMU JE DÁN ZVLÁŠTNÍ PROJEV DUCHA“ (DUCH): Celý
proces pastorační proměny musí být proniknut respektem
k rozmanitosti darů a schopností jednotlivých jeho účastníků i
jednotlivých společenství, komunit či farností a musí hledat cesty, jak jim
umožnit spíše vzájemné doplnění se, než podporovat jakýsi
„konkurenční boj“ mezi nimi navzájem.
Níže načrtnutý DYNAMICKÝ MODEL PROCESU PASTORAČNÍ PROMĚNY (viz graf na následující stránce)43
považujeme za jakousi syntézu střední fáze naší teologické reflexe a za vhodnou metodickou pomůcku,
která může zodpovědným pastoračním pracovníkům pomoci při doprovázení procesů pastorační proměny
a poskytnout jim jakési „zpovědní zrcadlo“ sloužící k integraci zmíněných jednostranných přístupů,
k prohlubování základních rozměrů pastorační spolupráce, k respektování přirozených procesů
organizační změny a k citlivé otevřenosti pro neočekávané Boží dary a vedení Ducha.
 Jádro a cíl celého procesu (střed grafu): Jádrem, předpokladem i cílem celého procesu pastorační proměny by
měla být v eucharistii, kontemplaci a modlitbě zakotvená „spiritualita společenství a poslání“, tj. život
s trojjediným Bohem (mysterium) v hlubokých vztazích s druhými (communio) a s vědomím společného
poslání (missio).
 Organická vícevrstevnatost (malé šedé symboly v pozadí grafu): Podobné procesy jako jsou naznačeny ve velkém
diagramu by měly probíhat nejen celodiecézně (tj. v rámci celodiecézních řídících a organizačních
struktur), ale víceméně souběžně i na různých dalších rovinách: především na rovině farní (tj. v
jednotlivých farnostech a základních společenstvích) či komunitní (tj. v malých společenstvích,
skupinách, komunitách či hnutích), ale i a na rovině týmové (tj. v rámci různých nadfarnostních
podpůrných sítí, projektů, týmů).
 Dlouhodobý proces (levý kruh grafu): Pro zvládnutí dlouhodobého procesu pastorační proměny je především
nutná (1) kvalitní osobní, duchovní i organizační příprava v klíčových oblastech následovaná (2)
vytvořením tvůrčího a Božímu doprovázení otevřeného pastýřského týmu. V tomto týmu pak teprve lze
začít (3) naslouchat Boží vizi pro diecézi, a poté (4) v co nejširší spolupráci s ostatními směřovat
k sebepochopení diecéze jako místní církve a k upřesnění celodiecézních pastoračních záměrů a priorit.
Zároveň je pak třeba (5) formovat dostatečně silnou síť spolupracovníků, poskytovat
podporu místním procesům a začít odstraňovat některé největší strukturální překážky
dalšího procesu. Již od počátku, ale především ve fázích počínající únavy z délky
procesu, je třeba vnímat místa života a vědomě slavit i sebemenší Boží požehnání či
úspěšný krok. Na této cestě hluboké a široké proměny je pak třeba (7) vytrvat i
skrze nutné tříbení a odumírání otevírající místo novému životu podporovanému
širokým slaďováním struktur s celkovou pastorační vizí a posláním. Základní proměnu lze považovat
za jistým způsobem dovršenou a schopnou naslouchat novým nárokům, jestliže (8) nové přístupy a
postoje postupně zakoření v životě a službě většiny farností a pastoračních jednotek v diecézi.
 Pastorační spolupráce (pravý kruh grafu): Aby mohly takovéto procesy probíhat jak na místní, tak
celodiecézní rovině, je třeba ve všech dosavadních i nových pracovních skupinách, týmech,
společenstvích i grémiích vědomě podporovat a rozvíjet určité „disciplíny pastorační spolupráce“ (viz
pravý kruh grafu), které lze charakterizovat např. takto: (1) růst v osobním povolání a zakořenění v Kristu,
(2) ochota ke změně smýšlení, obrácení a teologické reflexi, (3) společné hledání cíle a cesty v duchovním
rozlišování Boží vize, (4) týmová spolupráce a učení se umění tvůrčího dialogu a konstruktivní diskuse, (5)
prohlubování jednoty v různosti vnímáním a integrací širokého spektra hlasů a přístupů do celku těla
Kristova vrcholící ve slavení eucharistie.

Stránka 11

Výše naznačenou celkovou dynamiku procesu pastorační proměny lze graficky shrnout asi takto:
pastorační průzkum
teologická reflexe rozlišování
vnímání Božích darů v diecézi a společnosti

4.
3. NASLOUCHÁNÍ BOŽÍ VIZI
síť spolupracovníků
formace a sžívání
povolání do týmu
slavení
2. FORMACE TÝMU
eucharistie
vědomí naléhavosti
vnímavost pro
hlubší souvislosti
organizační
zázemí
propojenost
spiritualita
diecézní a farní
osobní vztahy
roviny
1. PŘÍPRAVA
široké
spektrum hlasů
PŮDY
JEDNOTA
V RŮZNOSTI
dynamická pastorační
spolupráce a služba

vedení
jako služba

spontánní
pokračování proměny

efektivní
spolupráce

OSOBNÍ

POVOLÁNÍ
osobní spiritualita
SDÍLENÍ VIZE
rozvoj charismat
široké konzultace
osobní i společná
dotváření vize
modlitba
duchovní
5. USCHOPNĚNÍ
doprovázení
KE ZMĚNĚ
formace
ZMĚNA
poradenství
SMÝŠLENÍ
doprovázení
cesta obrácení
odstranění
četba Písma
překážek
a teologická
pomůcky a
reflexe
podpůrné
osobní studium
struktury
kritická
6. SLAVENÍ
sebereflexe
POŽEHNÁNÍ
SPOLEČNÉ
podpora a vnímání
HLEDÁNÍ CESTY
částečných změn

doplňování se
v rozdílnosti
darů a schopností

vzájemná důvěra
otevřenost a úcta
společné duchovní
přizpůsobení struktur
rozlišování
konstruktivní diskuse a tvůrčí dialog
hluboké procesy proměny
vnímání podoby Boží
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
iniciace místních projektů
vize uprostřed nás
7. VYTRVÁNÍ NA CESTĚ
otevřená komunikace
důvěra v Boží moc
s celkem diecéze

8. ZAKOŘENĚNÍ V ŽIVOTĚ

vděčné slavení
Božího požehnání

3. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ
Jak však tuto náročnou cestu proměny zvládnout z pohledu diecézního vedení? K tomu jsme v závěru naší
práce navrhli některé konkrétní kroky pro nejbližší dobu: (1) doprovázení procesů růstu a míst života, (2)
přípravu půdy v klíčových oblastech a (3) vytvoření základních nástrojů proměny. U některých z těchto
kroků popisujeme také určité alternativní možnosti, ze kterých bude třeba vybrat tu nejvhodnější na
základě dalšího procesu rozlišování.
3.1 DOPROVÁZENÍ ŽIVOTA
Životně důležitý důraz na prvotnost života před strukturou či růstu
před plánováním nesmí diecézní vedení a jeho spolupracovníky
odradit od citlivého vycházení vstříc tomuto životu a růstu a hledání
způsobů, jak jej v pravý čas podpořit, případně pomoci sladit
s procesy v širší církvi.
Proto velmi doporučujeme v diecézi rozvinout:
1. Službu podpory pastorace a doprovázení pastoračních pracovníků. Ta by
respektovala organický růst života v diecézi, pomohla vnímat již
darované „procesy růstu“ či „místa života“, postupně je „mapovat“, zkoušet se poučit ze zkušeností
tam učiněných, případně být připraveni podat z biskupství pomocnou ruku v oblastech, kde je nějaké
takovéto podpory zapotřebí a kde je o ni zájem. Postupně bude pak časem možné takováto místa
propojovat mezi sebou navzájem, prohlubovat jejich vzájemnou komunikaci, koordinaci, spolupráci,
schopnost se učit jedni od druhých a umožňovat tak i různým celodiecézním procesům učit se od
těchto míst života.
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2. Jakési „pilotní projekty“ v některých oblastech, farnostech či týmech. Zde by bylo možné ověřovat novější
přístupy k pastoraci. Některé z těchto oblastí růstu je možné po souhlasu s těmi, kteří jsou prvotně
zodpovědní za jejich pastorační správu, považovat za jakési vědomé prostory učení se a citlivého
zkoušení některých novějších přístupů. Takovéto pilotní projekty jsou pak intenzivně doprovázeny či
prakticky a metodicky podporovány, takže je tam možné jakoby v malém „bezpečně experimentovat“ a
získávat tak cenné zkušenosti užitečné i na jiných místech diecéze nebo pro celodiecézní procesy.
3.2 PŘÍPRAVA PŮDY
Žádná hlubší pastorační proměna není možná nebo nebude mít dlouhé trvání v atmosféře nedůvěry,
skepse a narušené komunikace, stejně tak jako v organizačním prostředí zatíženém řetězením se krizových
situací. Podobně také není možné pouštět se na „dlouhou cestu“, jestliže se na ní náležitě duchovně i
prakticky nepřipraví alespoň základní jádro v pastoraci činných lidí v diecézi. Proto také již delší dobu
probíhá v diecézi jakési přípravné období, které je však podle našeho názoru třeba ze strany diecézního
vedení jasněji strukturovat a pojmenovat konkrétní kroky spolu s jasnými úkoly ve specifických oblastech a
zodpovědnostech. Za tímto účelem jsme pro potřeby vedení vypracovali návrh devíti podle našeho názoru
klíčových oblastí s krátkou charakteristikou toho, na co je tam třeba (nejspíše v nějaké konkrétní pracovní
skupině) se v nejbližších měsících intenzivně zaměřit.
Zde spíše pro zajímavost uvádím jen výčet oněch devíti „klíčových oblastí“ přípravy půdy:
1. Spiritualita společenství: Prohloubení důvěry v Boha a důvěry vzájemné
2. Diecézní vedení: Rozvoj týmové pastýřské služby diecézního vedení
3. Diecézní kurie: Posílení podpůrné a služebné role diecézní kurie
4. Restrukturalizace: První administrativní etapa změny struktury farností
5. Presbyterium: Diecézní presbyterium jako společenství biskupových spolupracovníků
6. Pastorační formace: Spiritualitou společenství nesená příprava spolupracovníků
7. Personalistika: Pastorační vizí proniknutá péče o církevní zaměstnance
8. Komunikace: Otevřená komunikace a tvůrčí zvládání konfliktu
9. Materiální zdroje: Pastoračně zaměřená a efektivní správa majetku a
ekonomika
3.3 NÁSTROJE PROMĚNY
Pro výše načrtnuté úkoly doprovázení míst růstu a přípravy půdy v klíčových oblastech, stejně tak jako pro
pokračování do dalších fází procesu pastorační proměny (např. hledání celodiecézní pastorační vize) je
podle našeho názoru nezbytné buď vytvořit některé nové strukturální „nástroje“ nebo k těmto úkolům
uschopnit nástroje již existující.
1. Pastýřský tým. Především ve fázích, kdy bude třeba nově odkrytým „znamením času“ či „pastoračním
prioritám“ přizpůsobovat další konkrétní kroky a stavět na nich některá, třeba i ne příliš populární,
rozhodnutí, bude diecézní vedení potřebovat mít kolem sebe skupinu pastýřů, spolupracovníků a
spolupracovnic s široce přijímanou osobní autoritou, schopností se společně modlit, teologicky
reflektovat situaci a duchovně rozlišovat. Proto jsme navrhli iniciovat
vytvoření jakéhosi (zpočátku spíše neformálního) „pastýřského
týmu“, tj. týmu nejbližších biskupových spolupracovníků a
spolupracovnic, který by biskupovi zatím poskytoval poradenské a
modlitební zázemí a postupně připravil půdu pro obnovení
funkční Diecézní pastorační rady.
2. Centrum podpory pastorace. Kromě posílení diecézního vedení považujeme pro dlouhodobý proces
pastorační proměny za nezbytné posílení služby podpory pastorace a pastoračně-organizačního
poradenství a její postupné rozšíření formou jakési podpůrné sítě terénních spolupracovníků
rozprostřené po celé diecézi. Takováto služba by vhodně doplnila službu diecézního vedení a službu
pastýřů místních farností tím, že by zprostředkovávala neformální kontakty i přes hranice farností,
poskytovala pastorační podporu či formaci tam, kde to bude zapotřebí a žádáno a poskytovala pro
diecézní vedení či pastýřský tým radu, základní prakticko-teologickou reflexi a odborné zázemí. Za
tímto účelem navrhujeme směřovat v diecézi k založení Centra podpory pastorace.
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3. Stávající orgány spoluzodpovědnosti. Základními diecézními orgány spoluzodpovědnosti jsou v naší diecézi
biskupská rada, kněžská rada, porady vikářů, kurie, ekonomická rada diecéze a (v praxi nefungující)
diecézní pastorační rada. Ve všech těchto grémiích je podle našeho názoru třeba krok za krokem se
postupně učit kvalitní pastorační spolupráci (viz pravý kruh grafu v 2.7), ale také jasnějším vymezením
oblastí kompetence, konzultací či spolurozhodování. Jádro vlastní biskupovy pastýřské práce by se
odehrávalo především v pastýřském týmu, který by takto tvořil jakýsi krystalizační bod a základní
nástroj vedení, podle potřeby podpořený ostatními poradními či pracovními skupinami.
3.4 VÝHLEDY
Teprve po některých zásadních posunech v přípravě půdy (fáze 1. v dynamickém modelu) a po vytvoření či
zfunkčnění výše zmíněných základních nástrojů proměny (fáze 2.) je podle
našeho názoru teprve možné odvážit se pustit se do dalších etap procesu
pastorační proměny, jež jsou zaměřené na hledání společné pastorační vize
pro celou diecézi (vizi především 3. a 4. fázi). Ta by na jedné straně byla sycena
pastoračními vizemi jednotlivých farností a společenství, na druhé straně by jim dodávala
sjednocující rámec a ukazovala na širší souvislosti poslání církve ve specifické situaci
západních Čech. Stejně tak bude pak zároveň třeba intenzivně formovat spolupracovníky a
odstraňovat některé strukturální překážky přizpůsobováním struktur životu (fáze 5.) a učit se s vděčností
vnímat a slavit Boží dary a vše, co se na naší cestě podaří (fáze 6.).
Pro doprovázení procesu rozlišování takovéto vize pak existují velmi praktické pomůcky pro doprovázení
širokých konzultativních či synodálních procesů používané v mnoha světových diecézích, kterými by bylo
možné se inspirovat, odpovídající základním krokům prakticko-teologické reflexe. Pro naši situaci je
doporučujeme pojmout v duchu „Appreciative Inquiry“,44 odkrývajíce především „zdroje života“,
navazujíce na ně a rozvíjejíce je:
Situace (Kde jsme nyní? Z jakých
1. ODKRÝVÁNÍ
zdrojů života čerpáme?); Poslání
„Co dává život?“
(Kým jsme jako církev? Jakou
(To nejlepší, co je za námi,
mezi námi a kolem nás)
službu životu od nás očekává
Oceňující zkoumání
Bůh?); Vize (Kam chceme dojít?
Jak bude vypadat naše diecéze za
2. SNĚNÍ
0. ZAMĚŘENÍ
4. PŘETVÁŘENÍ
10 let, když bude naplno žít své
„Kam život ukazuje?“
„Co je pro nás důležité?“
„Jak to uskutečníme?“
poslání
uprostřed
dnešního
(Po čem touží okolní svět,
(Jaké specifické oblasti
(Uschopňování, učení,
my sami a Bůh)
toužíme rozvinout)
plánování, improvizace)
světa?); Priority (Na co se chceme
Určení oblastí zkoumání
Rozvíjení vize
Stálá transformace
zaměřit? Jaké zdroje života
rozvineme v nejbližší době?); Cesty
3. NAVRHOVÁNÍ
(Jak toho dosáhnout? Jak se těmto
„Co z toho uskutečníme?“
zdrojům
života
otevřeme?);
(Provokativní návrhy kroků
k ideální podobě organizace)
Prostředky (Jaké dary a prostředky
Rozlišování cesty
k tomu již máme? Co je třeba se
naučit, získat či si vyprosit?).
Teprve při citlivém, ale důsledném kladení těchto zásadních otázek pak začne vlastní „pastorační
plánování“, či lépe „pastorační rozlišování“. Tak se také může „proces pastorační proměny“ stát
skutečnou „ikonou“, tj. prostorem proměny církve uskutečňující se na základě setkání s Božím tajemstvím uprostřed
dnešního světa. Navrhujeme proto, aby se zodpovědní pastorační pracovníci diecéze nesnažili vytvořit nějaký
velkolepý „strategický plán diecéze“, ale spíše poctivě doprovázet růst života tam, kde je, tomuto růstu
připravovat co nejlepší podmínky pro další šíření, vytvářet či obnovovat nezbytné nástroje a v případě
potřeby být připraveni i k odvážným strukturálním rozhodnutím, která by vytvoření takovéhoto vstřícného
prostředí usnadnila.
Citlivé a zároveň odvážné rozlišení vhodnosti doby, kdy bude možno přikročit k dalším, do mnohem větší
hloubky i šířky zasahujícím krokům, je již nutné přenechat diecéznímu vedení a jeho pastýřské moudrosti
otevřené tomu, co „Duch říká církvím“ na západě Čech. Avšak již nyní si můžeme být jisti, že této často
náročné „řeči Ducha“ a „znamení doby“ se můžeme otevřít s důvěrou, že i nám platí Ježíšovo ujištění
z knihy Zjevení (Zj 1,17-18) nasměrované do každé doby nejistoty:
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti a hrobu.“
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ZÁVĚR: SLOVO PASTÝŘE
Děkuji Petrovi za systematickou reflexi jeho týmu i doporučení pro další
cestu. Na závěr bych se chtěl jako biskup diecéze, o které jsme nyní
uvažovali, ještě krátce zamyslet, jaký kus cesty jsme zde již urazili?
Kde jsme dnes?
Jednoduše řečeno, jsme zatím na samém začátku, ale myslím, že
lze na mnohé z již promyšleného, promodleného a připraveného
navázat a že jsme nyní vykročili dále správným směrem:
1. Sestavujeme diecézní „pastýřský tým“, máme za sebou první setkání
a zdá se, že si budeme rozumět. V této počáteční fázi zde chceme věnovat podstatný čas prohlubování
spirituality společenství.
2. Podařilo se vybrat diecézního spirituála kněží, schopného a přitom pokorného kněze s velkým osobním
charismatem, který má zároveň respekt a autoritu u ostatních spolubratří kněží.
3. Pro diecézní kurii a vedení diecéze ve spolupráci s konzultačním týmem připravujeme sérii
transformačních setkání, která by měla umožnit nalezení hlubšího pochopení poslání kurie a role
pastýřského vedení a umožnit nalezení podoby služby kurie odpovídající tomuto poslání.
4. Usilujeme o to, aby vedení diecéze (biskup, generální vikář, biskupští vikáři) mělo kvalitní
spolupracovníky, kteří jim usnadní práci a ušetří čas. Tento krok je do značné míry splněn.
5. Leží však před námi velký úkol: nalézt cesty k naslouchání kněžím, jáhnům a dalším pastoračním
spolupracovníkům a spolupracovnicím, ke společnému hledání a k širší spolupráci na procesu diecézní
pastorační proměny. Role kněží je zde klíčová a kdyby oni nebyli tvůrčí součástí tohoto procesu, nic z
toho se nepodaří. Proto hledáme cesty, jak by diecézní vedení a jeho nejbližší spolupracovníci mohli
získat nejen důvěru presbyteria, ale také jak pro toto celodiecézní hledání využít pastorační a životní
moudrost, která je v mnohých z kněží skrytá.
6. Tuším, že velmi důležitou cestou
ke získání důvěry druhých je také
změna mého vlastního osobního
stylu vedení směrem k větší
důslednosti opřené o intenzivní
spolupráci s druhými, osobní vztahy
s kněžími a o dlouhodobější, široce
sdílenou pastorační vizi pro diecézi.
O tuto změnu se chci s pomocí Boží
a s pomocí druhých pokoušet.
7. Nakonec je zcela jasné, že celý
proces je ještě více třeba zakořenit v
„kontemplaci
Kristovy
tváře“,
spiritualitě společenství a doprovázet
jej svými modlitbami.
Jestli jsme aspoň trochu svým snažením
o pastorační obnovu naší diecéze získali
vaše sympatie, prosíme, pomozte nám
v tomto modlitebním doprovázení,
nebo i nějakou formou praktické
spolupráce. Myslím, že v této oblasti se
diecéze v naší zemi i zemích sousedních
mají ještě čím vzájemně obohatit.
Budeme vděční, když naše dnešní
přednáška i případná další spolupráce
bude k užitku i vám.
Děkujeme za pozornost.
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POZNÁMKY
„Katolická pětiletka v Irsku“ (Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha; http://pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=505).
Jen pro hrubý přehled uvádíme základní čísla (podrobnosti lze nalézt na http://plzen.cirkev.cz TEXTY – PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ):
kněží v pastorační službě je v diecézi, která vznikla v r. 1993 oddělením od pražské arcidiecéze a částí diecézí českobudějovické a
litoměřické, kolem 100, trvalí jáhnové 4, obyvatel kolem 800.000, rozloha přes 9.000 km2, katolíků 18%, účastníků nedělních mší svatých
necelých 11.000 na 270 mších, farností kolem 300, z toho sídelních necelých 70.
3 Jde zde o tzv. „konzultační tým“, o kterém bude řeč v části 1.9.
4 Jednou z velkých, nečekaných a předem „pastoračně nenaplánovatelných“ radostí je např. založení nového kontemplativního kláštera
trapistů v Novém Dvoře u Toužimi. Kromě toho lze ale zmínit i mnoho dalších radostí či bohatství života, z nichž některé byly vidět na
snímkách PC prezentace.
5 Pro podrobnější, i když ne tak aktuální, přehled viz P. Hruška, „Od obrazu k ikoně: Deset let snah o pastorační strategii v plzeňské diecézi“
(k dispozici na http://plzen.cirkev.cz TEXTY – PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ).
6 František Radkovský, „Obraz církve“, pastýřský list plzeňského biskupa z roku 1994 (Plzeň: Biskupství plzeňské, 1994).
7 Viz např. N. Baumert, Nový život v Duchu svatém (Praha, Pastorační středisko) nebo P. Hruška, Život v Kristu: Farní exercicie všedního dne (Praha:
Pastorační středisko, 1998).
8 „Návrh pastorační strategie pro plzeňskou diecézi: Do textu otce biskupa zapracovány připomínky ze setkání dvaceti kněží diecéze v
Železné Rudě 9. - 11. 12. 96“ (pracovní nedatovaný text).
9 Tyto zásady byly formulovány takto: 1. potřeba vidět specifičnost situace; 2. uvědomění si neudržitelnosti současného stavu pastorace; 3.
důvěra v Boží provázení na nové cestě.
10 Těchto priorit bylo tehdy identifikováno devět: 1. probuzení vědomí povolání k evangelizaci u každého a praktické uskutečňování prvotní
evangelizace; 2. formace a doprovázení laických pomocníků v pastoraci; 3. oživení diecézního presbyteria a stálá pastorační i duchovní
formace kněží; 4. citlivá pastorace povolání; 5. soustředění pastorace tam, kde je život, a tomu odpovídající struktura farností; 6. podpora a
doprovázení „základních společenství“ a farních rad; 7. evangelizace ve speciálních oblastech; 8. spolupráce s řeholemi, komunitami a
hnutími; 9. praktický ekumenismus.
11 Tato „doporučení“ obsahovala čtrnáct konkrétních bodů včetně upřesnění plánu reorganizace duchovní správy, zavedení instituce
„technických administrátorů“, vytvoření „evangelizačního týmu“ a časem „evangelizačně-pastoračního centra“, praktického podporování
vzniku „základních společenství“ a farních rad, zavedení jakési kněžské „rekvalifikace“ pro nové podmínky, podpory týmové práce kněží a
jejich společného bydlení apod.
12 Zde byl především kladen důraz na zlepšení personální politiky, managementu a komunikace.
13 Viz ACEP 10 (2002) Č.j. 1789/2002; též webové stránky Plzeňské diecéze http://plzen.cirkev.cz.
14 F. Radkovský, „Pastýřský list o pastoračním programu” z 26. března 2001 (Plzeň: Biskupství plzeňské, 2001).
15 „Dny víry“ jsou pravidelná každoroční shromáždění věřících diecéze či vikariátu s cílem povzbudit v životě z víry na úrovni osobní i na
úrovni jednotlivých společenství.
16 „Pastorační záměry v plzeňské diecézi, verze 01“, 24. 5. 2002.
17 „Pastorační záměry v plzeňské diecézi, verze 02“, ze 14. 11. 2002.
18 V následujících oblastech: předávání víry; vytváření společenství; svátostná pastorace; charitativní služba.
19 Vytvořením větších farních obvodů a vybráním vhodných kostelů jako územních center.
20 O aktivní kostely se bude starat místní farní společenství, o ostatní bude pečovat technická správa zřízená biskupstvím.
21 S ohledem na: samofinancování; zprůhlednění hospodaření; zvýšení odpovědnosti za provoz farnosti.
22 Týkající se: biskupa a jeho spolupracovníků; biskupské kurie.
23 ACEP 5 (2003) č.j. 987/2003.
24 Kromě biskupa, generálního vikáře a biskupského vikáře pro pastoraci to bylo dalších šest diecézních i řeholních kněží, jeden jáhen a šest
pastoračních asistentů.
25 Členy týmu byli jmenováni dva kněží (Petr Hruška a Petr Bauchner) a tři pastorační asistenti (Jindřich Fencl, Robert Frouz a Martin
Fojtíček), kteří měli časové a studijní předpoklady pro tento spíše studijně-reflexivní úkol.
26 Hlavní úkol konzultačního týmu byl formulován takto: „Do března 2004 navrhnout základní možné alternativy dalších fází procesu
pastorační proměny v plzeňské diecézi a během celého roku 2004 poskytovat diecéznímu vedení a vznikajícímu výkonnému týmu
konzultační, analytické a podpůrné zázemí pro nutné přípravné kroky k zahájení další fáze tohoto procesu“. Viz ACEP 2/2004 a Zpravodaj
3/2004.
27 V anglické literatuře se pro tento praktický přístup k teologické reflexi pastoračních záležitostí používá termín “theological reflection in
ministry”. Uvedený diagram vychází z přístupu, který rozvinuli Evelyn E. Whitehead & James D. Whitehead ve své knize Method in Ministry:
Theological Reflection and Christian Ministry. Revised Edition (Franklin, Wisconsin: Sheed & Ward, 1995).
28 Konzultační tým se začal scházet již na podzim 2003 (4 setkání) a pracovní setkání pokračovala zpravidla ve 14denních periodách po celé
první pololetí 2004 (15 setkání). Navíc se konalo 7 (většinou půldenních či celodenních) pracovních setkání s diecézním vedením, jedno
setkání s technickou kurií, jedno setkání s pastorační kurií, jedno setkání s diecézním presbyteriem na kněžském dnu a jedno setkání
s kněžskou radou. Kromě těchto setkání strávili jednotliví členové týmu samozřejmě ještě dalších mnoho hodin individuálním studiem,
reflexí, osobními rozhovory a e-mailovou výměnou.
29 „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!‘: Podněty k procesu pastorační proměny v plzeňské diecézi“, verze 5.1 z 1. srpna 2004;
„‘Neboj se, živ jsem na věky věků‘: Souhrn podnětů k procesu pastorační proměny v plzeňské diecézi“, verze 1.1 z 1. srpna 2004 (pracovní
texty zpracované konzultačním týmem pro potřeby diecézního vedení); k dispozici na http://plzen.cirkev.cz TEXTY – PASTORAČNÍ
PLÁNOVÁNÍ.
30 Především Austrálie, Severní Amerika, Irsko, Velká Británie, Francie a Německo, částečně i ostatní kontinenty; viz P. Hruška, „Na Tvé
slovo, Pane: Diecézní pastorační plánování ve světě“ (k dispozici na http://plzen.cirkev.cz TEXTY – PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ), kde
lze nalézt přehled pastoračních přístupů ze vzorku asi 20 diecézí z celého světa.
31 Při tom jsme aktualizovali výsledky mé magisterské práce z r. 2002 podrobně mapující tehdejší stav organizace pastorace v diecézi; viz P.
Hruška, „Reform and Renewal: Theological Reflection on Organising Pastoral Ministry in the Diocese of Pilsen“ (MA in Pastoral
Leadership Thesis, Dublin: All Hallows College, 2002) k dispozici na http://agas@seznam.cz. Viz také kratší souhrn v P. Hruška, „‘Duch
oživuje, nevhodné struktury zabíjejí‘: Pastorační situace v Plzeňské diecézi na přelomu tisíciletí“ (k dispozici na http://plzen.cirkev.cz
TEXTY – PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ).
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Viz např. J. McCann, Church and Organization: A Sociological and Theological Enquiry, (Scranton: University of Scranton, 1993); M.J. Hatch,
Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives (Oxford: Oxford University Press, 1997); Ch. Handy, Understanding
Organizations, 4th ed. (London: Penguin Books, 1993); Ch. Handy, Understanding Voluntary Organizations: How to Make them Function Effectively
(London: Penguin Books, 1988).
33 Viz např. H. Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners (London: FT Prentice Hall, 2000);
z křesťanských aplikací např. R.G. Howes, Bridges: Toward the Inter-Parish Regional Community… Deaneries, Clusters, Plural Parishes (Collegeville,
MN: The Liturgical Press, 1998); A. Malphurs, Advanced Strategic Planning: A New Model for Church and Ministry Leaders (Grand Rapids, MI:
Baker Books, 1999).
34 Viz např. P.M. Senge, The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization (London: Random House Business Books, 1999); ve
slovenštině P. Senge, Piata disciplína manažmentu: Systémové myslenie predpoklad rozvoja organizácií, překlad do slovenštiny M. Huško (Bratislava:
Open Windows, 1995); dále také P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, B. Smith & R. Ross, The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for
Building a Learning Organization (London: Nicholas Brealey Publishing, 1994); P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R. Ross, G. Roth & B.
Smith, The Dance of Change: The Challenges to Sustaining Momentum in Learning Organizations (London: Nicholas Brealey Publishing, 1999); z
křesťanských aplikací pak viz např. D.G. Campbell, Congregations as Learning Communities: Tools for Shaping Your Future (Bethesda, MD: The
Alban Institute, 2000); T.R. Hawkins, The Learning Congregation: New Vision of Leadership (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox
Press, 1997).
35 Viz např. D.L. Cooperrider, D. Whitney & J.M. Stavros, eds., Appreciative Inquiry Handbook: The First in a Series of AI Workbooks for Leaders of
Change (Bedford Heights, OH: Lakeshore Publishers, 2003); z křesťanských aplikací pak např. S.S. Paddock, Appreciative Inquiry in the Catholic
Church (Plano, TX: Thin Book Publishing, 2003); M.L. Branson, Memories, Hopes, and Conversations: Appreciative Inquiry and Congregational Change
(Herndon, Virginia: The Alban Institute, 2004).
36 Viz např. J.P. Kotter, Leading Change (Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996); J.P. Kotter & D.S. Cohen, The Heart of Change:
Real-Life Stories of How People Change Their Organizations (Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002; v češtině J.P. Kotter, Vedení
procesu změny (Praha: Management Press, 2000); J.P. Kotter & D.S. Cohen, Srdce změny: Skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace
(Management Press, 2003); z křesťanských aplikací např. J. Herrington, M. Bonem & J.H. Furr, Leading Congregational Change: A Practical
Guide for the Transformational Journey (San Francisco: Jossey-Bass, 2000); K.A. Cahalan, Projects that Matter: Successful Planning & Evaluation for
Religious Organizations (Bethesda, MD: The Alban Institute, 2003).
37 Viz např. solidní pastoračně orientovanou syntézu různých přístupů k duchovnímu rozlišování v D.E. Morris & C.M. Olsen, Discerning God’s
Will Together: A Spiritual Practice for the Church (Bethesda, MD: The Alban Institute, 1997).
38 Základní metodologii nám pro tento rozměr našeho úkolu poskytli např. D.S., Browning, A Fundamental Practical Theology: Descriptive and
Strategic Proposals, First Paperback Edition (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1996); E.E. Whitehead & J.D. Whitehead, Method in Ministry:
Theological Reflection and Christian Ministry, Revised Edition (Franklin, Wisconsin: Sheed & Ward, 1995) a D.E. Morris & C.M. Olsen,
Discerning God’s Will Together: A Spiritual Practice for the Churc (Bethesda, MD: The Alban Institute, 1997). Pro shrnutí obsáhlého spektra takto
zaměřené pastorační literatury a její srovnání s prameny teorie organizační změny viz také P. Hruška, „Journeying through the Wilderness:
Mapping Spirituality in Recent Literature on Pastoral Planning and Church Development“ (STL in Spirituality Thesis, Dublin: The
Milltown Institute, 2004); k dispozici na http://agas@seznam.cz.
39 Jako zdroje pro v tomto odstavci stručně shrnutou ekleziologickou reflexi jsme používali např. A. Dulles, A Church to Believe In (New York:
Crossroad, 1982); A. Dulles, Models of the Church, Expanded Edition (New York: Doubleday, 1987); M. Kehl, Die Kirche: Eine katholische
Ekklesiologie (Würzburg: Echter Verlag, 2001); D. Doyle, Communion Ecclesiology:Visions and Version (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2000); M.
Kehl, Kam kráčí církev? Diagnóza doby (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000).
40 Například onu v dnešních přístupech k organizační změně tak zdůrazňovanou důležitost odkrývání pozitivních procesů („appreciative
inquiry“) je možné prohloubit ignaciánským důrazem na „hledání Boha ve všech věcech“ a rozvinout pomocí teologie stvoření, milosti,
vzkříšení a eucharistické chvály (viz např. Jan 1:14; Jan 10,10; Ef 3:20; a především Fp 4,8-9). Z duchovního hlediska lze tento přístup
pochopit nejen jako užitečnou metodu, ale i jako základní postoj k životu a vztahu s Bohem, kdy je pro mě určující neustále se nabízející a
všudypřítomná Boží láska, kterou je možné odkrývat, vděčně vzpomínat na její projevy, slavit, děkovat za ní, vstupovat do ní, nechávat se jí
obdarovat, zprostředkovávat ji druhým a nechat se jí pohnout k odvážným krokům víry (vše v podstatě shrnuto ve slavení eucharistie!).
Zároveň je však potřeba tento přístup doplnit a korigovat důrazem na potřebu obrácení a přijetí daru spásy v Kristově oběti na kříži. Něco
podobného platí o konceptu „učících se organizací“, který sice zdůrazňuje schopnost společného učení se, jež ale nesmí být chápána jako
cesta ke spáse vlastními silami, ale spíše jako spolupráce s hlubšími tvůrčími a uzdravujícími procesy nesenými Božím Duchem.
41 Především Kněz, pastýř a vůdce farního společenství (2002), No. 29; Rosarium Virginis Mariae (2002), No. 3, 29, 43; Pastores gregis (2003), No. 23, 44,
47; Ecclesia de Eucharistia (2003), No. 60; Ecclesia in Europa (2003), No. 15-16, 27-29.
42 Zde jsme se inspirovali konceptem obsaženým v R. & J. Banks, The Church Comes Home: Building Community and Mission through Home Churches
(Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1998) 120-123.
43 Jako základní rámec nám pro tento model posloužil přístup vyložený v J. Herrington, M. Bonem & J.H. Furr, Leading Congregational Change:
A Practical Guide for the Transformational Journey (San Francisco: Jossey-Bass, 2000), inspirovaný pracemi Johna Kottera o vedení procesu
změny (J.P. Kotter, Leading Change, Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996) a Petera Sengeho o „učících se organizacích“ (P.M.
Senge, The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization, London: Random House Business Books, 1999). V našem pojetí je
tento model přizpůsoben výsledkům naší vlastní organizační analýzy a teologické reflexe plzeňské diecéze.
44 Následující graf čtyřech základních kroků Appreciative Inquiry je vytvořen podle D.L. Cooperrider, D. Whitney & J.M. Stavros, eds.,
Appreciative Inquiry Handbook: The First in a Series of AI Workbooks for Leaders of Change (Bedford Heights, OH: Lakeshore Publishers, 2003) 30.
Pro aplikaci AI na diecézní poměry, srov. např. jeho uplatnění v diecézi Cleveland, OH, která již po několik let používá AI jako hlavní
rámec
a
celkový
přístup
k diecéznímu
pastoračnímu
plánování
(viz
Vibrant
Parish
Life,
http://www.dioceseofcleveland.org/vibrantparishlife/vpl_initiative.html).
32

