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PROROCI BOŽÍ BUDOUCNOSTI
Občas je dobré trochu poodstoupit a získat tak širší perspektivu:
Boží království je nejen širší a hlubší než naše lidské snažení,
ono přesahuje i všechny naše vize.
Během našeho života jsme účastni jen malé částečky
onoho skvělého dobrodružství jímž je Boží dílo.
Nic z toho, co konáme, není kompletní,
což je jen jiný způsob vyjádření toho, že Boží království nás vždy přesahuje.
Žádné prohlášení není schopno vyjádřit vše, co může být řečeno,
žádná modlitba nikdy plně nevyjádří naši víru.
Žádná zpověď nepřinese dokonalost,
žádná pastorační návštěva neobsáhne vše potřebné.
Žádný program v sobě plně neuskuteční poslání církve,
žádný seznam cílů a úkolů nezahrne vše.
A právě to je to, čím ve své podstatě jsme.
Zaséváme setbu, která vzejde až v budoucnu.
Zaléváme již zasetou setbu, vědomi si jejích budoucích zaslíbení.
Pokládáme základy, které nutně vyžadují další rozvoj.
Vkládáme do těsta kvásek,
který bude mít účinky daleko přesahující naše schopnosti.
Nemůžeme zvládnout vše
a právě v tomto uvědomění je tušení osvobození.
Toto vědomí nám umožňuje udělat alespoň něco a udělat to dobře.
Může do být nedokonalé,
ale je to důležitým počátkem, krokem na dlouhé cestě,
příležitostí, aby mohla vstoupit Boží milost a dokonat vše, co je třeba.
Možná, že nikdy neuvidíme konečný výsledek,
avšak právě v tom spočívá rozdíl mezi stavitelem a dělníkem.
My jsme dělníci, ne stavitelé; služebníci, ne mesiáši.
Jsme proroci budoucnosti, která není naše.1
Arcibiskup Oscar Romero, El Salvador
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ÚVODEM
Před časem jsem četl výrok jednoho z vedoucích amerických praktiků doprovázení procesu změny
v evangelikálních církvích: „Jestliže se budete stále držet způsobu práce, na jaký jste po léta zvyklí, ponese
to tytéž výsledky, na jaké jste po léta zvyklí. Můžete si to dovolit?“2 Nejdříve mi tento bonmot připadal
zdravě provokující. Po chvíli přemýšlení jsem si ale uvědomil, že je to ještě pořád příliš slabé. Jestliže totiž
v dnešní živelně se měnící společnosti se v pastoraci budeme držet stále stejného způsobu práce, neponese
to výsledky stejné, ale výsledky stále horší a horší. Tento způsob práce bude dnešní společnosti a jejímu
způsobu myšlení a života stále vzdálenější a nesrozumitelnější. Jestliže i u nás bude co nevidět platit, co
říká jiný z amerických evangelikálních visionářů, že americká „kultura kompletně znovuvynalézá sama sebe
každých tři až pět let“,3 pak bude i pro nás platit výrok posledního z tohoto „hvězdného trojlístku“, který
říká: „Volba, před kterou stojí nejetablovanější církve je volbou mezi hlubokou, bolestnou proměnou a
přijetím pomalé, bolestné smrti. A tato volba je volbou vaší!“ 4
Nejsou ale takovéto výroky jenom nějakým blouzněním jakýchsi Evropě a katolické církvi vzdálených
horlivců pro evangelium? Jsou tyto závažné výzvy skutečně platné i pro naši církev v českých zemích?
Prožívá i naše česká společnost skutečně tak rychlé a tak hluboké změny, že by je naše církev nestačila
vnímat? A pokud ano, jak naše církev tyto změny vnímá a jak na ně reaguje?
Na tyto a podobné otázky se bude snažit alespoň částečně odpovědět jak naše dnešní přednáška, tak
následná společná práce ve skupinách. Vlastní text přednášky vychází z práce naší pětičlenné5 pracovněstudijní skupiny, jejíž jsem spolu s Jindřichem členem a která byla koncem roku 2003 v plzeňské diecézi
ustanovena biskupem Františkem pod názvem „konzultační tým“.6 Tato naše skupina se při své práci a
návrzích nezaměřovala na obsah pastorační proměny („Co je v pastoraci důležité?“), ale především na proces
či metodu pastorační proměny („Jakým způsobem komunikovat o tom, co je v pastoraci důležité?“).
Přednáška čerpá především z doposud nezveřejněných materiálů shrnutých v obsáhlé „učebnici“
pastorační transformace s názvem „Pastorační transformace v plzeňské diecézi“, avšak inspiruje se i
kratšími pracovními texty, a to rozsáhlejší „kuchařkou“ nazvanou „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou
cestu!‘: Podněty k procesu pastorační proměny v plzeňské diecézi“, a kratším „jídelníčkem“ nazvaným
„‘Neboj se, živ jsem na věky věků‘: Souhrn podnětů k procesu pastorační proměny v plzeňské diecézi“.7
Text přednášky má tři hlavní části. V části první se pokusíme načrtnout některé základní proměny
probíhající v širší společnosti či v širším společensko-církevním kontextu, a to jak z celosvětové či
evropské perspektivy, tak z perspektivy specificky české. V části druhé budeme mapovat nejběžnější typy
reakcí církve vůči těmto postmoderním trendům a důrazům, abychom je pak krátce reflektovali
z ekleziologické perspektivy. Část třetí je pak souhrnem několika podnětů, které nám na základě
reflektovaného materiálu, naší vlastní zkušenosti a studia připadají jako zásadní pro službu doprovázení
pastorační proměny jak na diecézní, tak farní rovině.

1. PROMĚNY V ŠIRŠÍ SPOLEČNOSTI
V následujících odstavcích nejprve načrtneme proměny probíhající v širší společnosti v obecném širším
společensko-církevním kontextu (1.1), poté se zaměříme na některá česká specifika (1.2) a nakonec
nabídneme několik prognostických výhledů k diskusi (1.3).
1.1 ŠIRŠÍ SPOLEČENSKO-CÍRKEVNÍ KONTEXT
Společnost počátku 21. století je v mnoha ohledech radikálně odlišnou od společnosti poloviny minulého
století, na jejíž situaci církev reagovala na II. vatikánském koncilu. Aniž by zde bylo možné rozvíjet
podrobnější kulturní analýzu, považujeme za důležité připomenout, že jakékoli uvažování o hlubší
pastorační transformaci, která nechce ignorovat poslání církve být kvasem uprostřed dnešního světa, si
otázky po charakteru dnešní širší společnosti, jejím vlivu na církev jako takovou nutně klást musí, stejně
tak jako musí uvažovat o různých způsobech odpovědi na tyto nové výzvy, které by byly větné základnímu
křesťanskému poselství a poslání církve. V této části chceme jen naznačit některé z těchto charakteristik,
které považujeme pro přípravu a doprovázení pastorační transformace za klíčové, a to jak z obecné
perspektivy, tak vzhledem ke specifičnosti naší české situace. V diskusní části dnešního programu se pak
budeme snažit reflektovat některé možné odpovědi a jejich vhodnost pro naši situaci.
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1.1.1 Kontext posunu paradigmatu k postmoderně
Se zvětšujícím se časovým odstupem od pádu „železné opony“ a s prohlubujícími se možnostmi
celostvětového rozhledu se stává víc a víc zřetelným, že přes všechna svá specifika je církev v Čechách
chtě nechtě stále více integrální součástí procesů probíhajících jak v celosvětové církvi, tak v širší
společnosti a kultuře. Přes všechny odlišnosti v terminologii a v různosti žitých či doporučovaných reakcí
na dnešní situaci, zdá se, že mezi odborníky panuje všeobecná shoda přinejmenším o jejím základním
charakteru: hlubokém přerodu v mnoha životních oblastech současně.
Podle mnohých komentátorů (Kuhn, Derrida, Foucault) zde nejde o nějaké jen na několik oblastí
limitované změny, ale o hlubokou „změnu paradigmatu“, tj. o proměnu základního způsobu myšlení a
přístupu ke všem důležitým oblastem lidského života a ve všech důležitých oblastech lidského zkoumání a
uvažování. Proto tito autoři mluví o konci „modernity“ a jejího překonání „postmodernitou“ či
„postmodernou“ (ve smyslu nástupu čehosi nového, v mnoha ohledech tak radikálně odlišného od
„modernity“, že to již nelze považovat za její dovršení). Jiní (Taylor, Habermas) zas zdůrazňují, že mnohé
důrazy „modernity“ pokračují i uprostřed tohoto posunu, jen doplněné různými korektivy a zasazené do
širších souvislostí a tento přerod považují za vrcholnou fázi „modernity“8 (ve smyslu dovršení jejích
pozitivních přínosů a na široké komunikaci založeného překonání jejích „dětských nemocí“). I zde je však
uznáván charakter přechodu, přerodu, nejistoty, chaosu, smrti starých jistot a ne příliš jasných obrysů
nového.9
Ať už hodnotíme otázku kontinuity či diskontinuity jakkoli, za základní rysy tohoto obecného přerodu (v
tomto textu označovaného nálepkou „postmoderní“) lze považovat následující charakteristiky:
 Radikální pluralismus a relativismus: nedůvěra ke vše-zahrnujícím a vše-vysvětlujícím „objektivním“
systémům a koncepcím a otevřenost pluralitě různých řešení žijících často vedle sebe; důraz na
intersubjektivismus a na klíčovou roli jazyka, symbolu a metafory v konstrukci sociální reality; kulturní
diversifikace vedoucí k životu různých kultur vedle sebe či ke vzájemnému střetu kultur…
 Lokálnost a malé skupiny: důraz na lokálnost, regionálnost a citlivost na místní kontext ve všech možných
oblastech (politika, ekonomika, kultura, školství, rozvoj obcí…) při současném globálním propojování
světa; důraz na malé skupiny, týmy či komunity všeho možného druhu a ve všech možných kontextech,
často jdoucích napříč lokálními vazbami a založených spíše na společném zájmu, způsobu myšlení a
kulturním zázemí než na konkrétní lokalitě (graficky viz část 1.1.2); odkrytí intersubjektivního či
komunitního rozměru života společnosti a touha překonání individualismu; odkrývání důležitosti
konverzace či dialogu v kontextu malých skupin…
 Globalizace a propojenost: důraz na potřebu překonání dualismu objekt-subjekt; posun od Newtonovské
fyziky k fyzice kvantové a díky tomu hlubší pochopení subjektivnosti všech věd (pozorovatel je vždy
součástí systému; systemický přístup, teorie chaosu apod.); otevřenost k mnohovrstevnatosti člověka a
společnosti v různých jejích dimenzích (včetně spirituální); kritika patriarchální společnosti a nové
objevování vyváženosti mužského a ženského způsobu prožívání; hledání nové rovnováhy v politice po
skončení studené války; metafora „globální vesnice“…
 Důraz na zážitek a pragmatismus: kolaps důvěry v pokrok, řád a rozum; důraz na zkušenost, pocit,
prožívání, zážitek; nová citlivost pro tajemno, posvátno, mysticismus a tradiční západní i východní
duchovní disciplíny, vedoucí často k pragmatickému „tržnímu“ přístupu ke spiritualitě provozované za
účelem uspokojení subjektivních potřeb; růst popularity evangelikálně, charismaticky či
fundamentalisticky zaměřených církví, hnutí či sborů; tržní nabídka všech možných spiritualit, kultů,
hnutí, proudů či sekt…
 Klíčová role vizuálních masmédií: vliv vizuální dimenze komunikace (televize, multimédia, reklama)
přispívající k přechodu od lineárního (sekvencionálního, logického, racionálního, aktivního) způsobu
myšlení (dříve podpořeného tiskem) k myšlení spíše cirkulárnímu (simultánnímu, kreativnímu,
symbolickému, celostnému, intuitivnímu, receptivnímu); klíčová role informací jako nástroje
komunikace, ale také jako nástroje moci a útlaku; vliv internetové komunikace, dojem komprese času a
prostoru…
 Přechod k post-industriální společnosti: směřování ke společnosti založené spíše na sdílení informací než
určované především průmyslem; rozvoj nových přístupů v teorii organizace a managementu
zdůrazňujících důležitost ploché struktury, flexibility, inspirativního vedení, spoluzodpovědnosti,
komunity, participace, sdílené vize, subsidiarity, otevřeného přístupu k informacím, ekologie a
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zodpovědnosti vůči širší společnosti (viz např. tzv. „síťové“, „virtuální“, či „chaordické“ organizace či
koncept „učících se organizací“)…
1.1.2 Strukturalizace dnešní společnosti
Báze pro běžné sociální a kulturní vztahy v dnešní společnosti se víc a víc posouvá od konkrétní obce
k zájmovým skupinám a sítím. Zároveň je však i ve společnosti cítit jakási snaha o opětné zdůraznění
důležitosti „lokálnosti“ (snahy o obnovu venkova apod.). Nejde o „buď-anebo“, ale o komplementaritu.
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Druhé schéma více vyjadřuje odlišnost chápání jednoho kontinuálního „světa“ v tradiční společnosti a
mnoha různých, často rozdrobených „světů“, ke kterým směřuje společnost dnešní.
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církev
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politika
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Postmoderní společnost

1.1.3 Vliv na podobu církve
Jestliže se ve světle těchto obecných charakteristik postmoderní společnosti zaměříme specificky na církev
a společnost v evropském prostoru, následující základní obrysy nám pro další uvažování připadají
důležité:10
 Evropská kultura po dlouhou dobu ztvárňovaná osvícenstvím v současné době prochází hlubokou a
obtížnou proměnou.
 Všechny větší sociální jednotky a instituce (včetně církví) jsou zasaženy potížemi plynoucími z tohoto
kulturního přerodu.
 Katolická církev v Evropě je tímto vývojem zasažena obzvlášť hluboce, protože poslední dvě století
žila v relativně silné katolické subkultuře.
 Tento přerod je doprovázen vnímatelnou ztrátou tradiční identifikace věřících s církví, což hluboce
poznamenává strukturální podobu jak diecézí, tak farností.
 Tvůrčí výměna mezi církví a postmoderní společností je často bržděna rostoucí polarizací uvnitř církve.
 Hlavním problémem všech velkých křesťanských církví v Evropě se zdá být bezradnost při odkrývání
nové podoby církve schopné žít, sloužit a předávat víru v postmoderní společnosti.
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1.2 SPECIFIČNOST ČESKÉ SITUACE
Je jasné, že i Česká republika, a tím i církev v českých a moravských diecézích, je součástí tohoto širšího
kulturně-sociálního kontextu svým specifickým způsobem, určeným či silně ovlivněným jak historickými
kořeny a historickým vývojem, tak specifickou geografickou polohou a vztahy s okolními zeměmi. Jsme
přesvědčeni, že právě citlivost vůči místním specifikům, pokud bude zasazena do schopnosti vnímat i širší
celosvětové souvislosti, je jedním z klíčových principů doprovázení plodné pastorační proměny. Z mnoha
důležitých specifik založených na konkrétní historickém, filosofickém, politickém, ekonomickém a
duchovním vývoji atmosféry v českých zemích, chceme upozornit především na jedno všeobecně
uváděné, ale často velmi rozdílně interpretované české specifikum: Česká republika jako (spolu s oblastí
bývalé NDR a Estonskem) jedna z nejateističtějších oblastí Evropy.
Zjednodušeně můžeme spolu s Tomášem Halíkem11 říci, že se dnes o slovo hlásí především čtyři různé
výklady: tzv. „sekularizační paradigma“ (lidově: „za všechno může zlý Západ“); „historizující paradigma“
(lidově: „za všechno můžou Husiti“); „paradigma komunistického útlaku“ (lidově: „za všechno můžou
komunisti“); „paradigma polistopadového selhání“ (lidově: „za všechno si může církev sama“).
1.2.1 Sekularizační paradigma
Tento pohled považuje současný stav religiozity v českých zemích za součást mnohem širšího procesu
„sekularizace“ (tj. odnáboženšťování společnosti) probíhajícímu i v mnoha jiných, komunismem
nezasažených evropských zemích. V „lidové“ podobě toto paradigma pak u nás má často formu bědování
nad tím, jak ten „zlý sekularizovaný Západ“ negativně ovlivňuje a připravuje se duchovně zničit naše jinak
celkem zbožné země. Jestliže původně mnozí sociologové předpokládali obecnou platnost a nezvratnost
tohoto procesu, v posledních dvaceti letech však mnoho odborníků v oblasti sociologie náboženství
prohlásilo toto paradigma za překonané. Proces sekularizace lze totiž pozorovat často jen v určitých
kulturách či vrstvách obyvatel a často se týká jen specifických (nejčastěji oficiálních) forem náboženského
života. Často tedy nejde o sekularizaci ve vlastním slova smyslu, ale spíše o rozvolnění institucionálních
vazeb a umenšení formálních a institucionálních prvků v náboženství ve prospěch prvků spontánních,
zážitkových, vnitřních. Navenek se to pak projevuje odlivem členů velkých církví, rozkvětem malých
skupin a hnutí, či přílivem lidí do sekt a různých duchovních kultů. Pokud jsou tedy naše země součástí
něčeho širšího, pak nejspíše ne nějaké „západní sekularizační vlny“, ale onoho posunu paradigmatu
k postmoderně, o kterém byla řeč výše, které zahrnuje ne zánik náboženství, ale spíše proměnu jeho
forem.
1.2.2 Historizující paradigma
Druhá perspektiva, kterou lze nazvat „historizující“, chápe dnešní nízkou religiozitu v našich zemích jako
důsledek dlouhodobého konfliktního vývoje vztahu katolické církve a českého národa (viz např. husitské
války) nebo určitých nacionalistických interpretací této dramatické české minulosti (národovectví 19. století
a jeho různé ideologické přemalby ve 20. stol.). V „lidové“ podobě se pak toto paradigma projevuje
svalováním veškeré viny za dnešní „pohanské Čechy“ na „Husity“, „osvícenství“, „humanismus“ či
Masaryka a jediný lék se spatřuje v obnovení zašlé katolické slávy (ať už v její svatováclavské či
cyrilometodějské formě). I další konkrétní specifika české historie mají zcela jistě dodnes konkrétní vliv na
náboženskou situaci či vnímání. Na druhou stranu je možné v českých dějinách odkrýt i pozitivní inspirace
a zkušenosti, na které je možné a vhodné navazovat při dnešních pastoračně-transformačních procesech
(např. právě na ona silná cyrilometodějská či svatováclavská témata). Při hlubším zkoumání dnešní
atmosféry se však zdá, že ono zasazení do širokého postmoderního myšlení a ovlivnění postmoderními
důrazy (včetně politické globalizace projevující se např. i naším plným začlením do EU) je dnes již i
v našich zemích mnohem silnější, tak alespoň stejně silné jako tyto historické vlivy a reminiscence, jak
v jejich negativních, tak i pozitivních formách.
1.2.3 Paradigma komunistického útlaku
Třetí často uváděná interpretace pak předpokládá, že hlavním důvodem dnešní nízké religiozity je čtyřicet
let tvrdé komunistické perzekuce, jejíž církev byla nedílnou, či dokonce „privilegovanou“, součástí. Vliv
období komunismu na život církve a celkovou duchovní situaci je jistě neoddiskutovatelný, hluboký a
volající po hlubším zhodnocení. Stejně tak je ale jasné, že tento vliv nebyl v žádném případě ani
jednoznačně negativní (v „lidové“ podobě: za všechno můžou komunisti), ani jednoznačně pozitivní (v
„lidové“ podobě: církev se komunismem zocelila a je nyní připravena neohroženě šířit evangelium do
sekularizované společnosti). Lze však jistě říci, že ze zkušenosti života a pastorace církve za komunismu je

Stránka 6

možné a je třeba se učit, i když není možné dále pokračovat v živení modelu „společného nepřítele“, který
najednou zmizel a je třeba nalézt honem rychle nějakého nového. Zároveň je také jasné, že církev (a
křesťanství vůbec) měla v době komunismu a těsně po jeho kolapsu mnoho příznivců na bázi sympatií
spíše politického či společenského rázu, než rázu duchovního či pastoračního.
1.2.4 Paradigma polistopadového selhání
Poslední interpretace, kterou zde chceme zmínit, vychází z toho, že církev měla po listopadu 89 u ostatní
společnosti obrovský kredit spojený s velkými očekáváními, který však nedovadla využít a na ona
očekávání nebyla schopná adekvátně reagovat. Společnost byla hladová po alternativě, ale církev tenhle
hlad nedovadla utišit. V lidovém podání je toto pojetí často vyjadřováno sérií různě podaných „hříchů“
církve (zvlášť jejích oficiálních představitelů), které jsou tak různorodé (často podle místa daného autora
v dnešním názorovém církevně-politickém spektru), že je lze jen těžko uvést na společný jmenovatel.12
Přesto, že mnohé z těchto „selhání“ by bylo třeba hlouběji zkoumat a mnohé z nich jistě mají velmi reálný
základ z něhož by bylo třeba se dobře poučit pro další cestu, je třeba poukázat především na trojí
skutečnost. Za prvé, na mnohá z těchto „selhání“ bylo „zaděláno“ již mnohem dříve, mimo jiné i díky
mnoha vlivům naznačeným ve výše uvedených perspektivách. Za druhé se zdá, že ona polistopadová
očekávání byla buď sama o sobě nerealistická, nebo byla částečně i „vyrobena“ naším vlastním přáním, co
všechno by asi mohli ostatní lidé od nás teď očekávat. Za třetí, za onou pestrou směsicí současných
vnitrocírkevních zklamání z „polistopadového vývoje“ se mnohdy skrývá stejně pestrá směsice našich
vlastních představ o tom, jak by měla vypadat ideální církev.
1.2.5 Komplementarita jednotlivých paradigmat
Podle našeho názoru je každá z těchto interpretací sama o sobě nedostatečná, volající po doplnění a
korekci pomocí interpretací ostatních:
 V každém případě se zdá, že klasickou sekularizační hypotézu o přirozeném zániku náboženství
v průmyslových společnostech je třeba reinterpretovat spíše ve smyslu přerodu religiozity do nových,
mnohem méně institucionalizovaných forem (viz výše o obecném posunu paradigmatu v části 1.1.1).
 Historická perspektiva může být plodnou, pokud nevede ke snaze po obnovování tehdy a tehdy
úspěšných forem, ale je chápána spíše jako plodná inspirace hlubší kontinuity s minulostí pro tvůrčí
hledání forem dnešních.
 Vliv období komunismu na život církve a celkovou duchovní situaci je jistě neoddiskutovatelný,
hluboký a volající po hlubším zhodnocení (včetně vyrovnání se s vědomou kolaborací v řadách
biskupů, kněží i ostatních věřících). Stejně tak je ale jasné, že tento vliv nebyl v žádném případě ani
jednoznačně negativní („zničená církev“), ani jednoznačně pozitivní („hrdinná církev“).
 Přesto, že mnohé z údajných „selhání“ církve po Listopadu 89 by bylo třeba hlouběji zkoumat a mnohé
z nich jistě mají velmi reálný základ z něhož by bylo třeba se dobře poučit pro další cestu, považujeme
zde za důležité poukázat především na trojí skutečnost:
- Za prvé, na mnohá z těchto „selhání“ bylo „zaděláno“ již mnohem dříve, mimo jiné i díky mnoha
vlivům naznačeným ve výše uvedených perspektivách.
- Za druhé se zdá, že ona polistopadová očekávání byla buď sama o sobě nerealistická, nebo byla
částečně i „vyrobena“ naším vlastním přáním, co všechno by asi mohli ostatní lidé od nás teď
očekávat.
- Za třetí, za onou pestrou směsicí současných vnitrocírkevních zklamání z „polistopadového
vývoje“ se mnohdy skrývá stejně pestrá směsice našich vlastních představ o tom, jak by měla
vypadat ideální církev.
Jsme přesvědčeni, že jakkoli je interpretace role české církve v minulosti a jejích důsledků pro současnost
důležitá pro pochopení dnešní pastorační situace, neobejde se bez solidní teologické reflexe poslání církve
jako takové. Proto rozvoj na zdravé ekleziologii založené široké a živé vize o církvi, která by byla schopna
poskytnout rámec pro tvůrčí spolupráci různých jednotlivých proudů v církvi považujeme za jedno
z nejdůležitějších „poučení z polistopadového vývoje“.
1.3 NĚKOLIK PROGNOSTICKÝCH PODNĚTŮ K DISKUSI
Pokud reflektujeme současnou společensko-kulturní situaci v církvi v českých zemích ve světle výše
uvedených obecnějších úvah, pro přípravu rámce dalších kroků pastorační proměny považujeme za
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obzvlášť důležité především níže uvedené oblasti. S vědomím velkého zjednodušení a spíše jako podněty
pro další práci ve skupinách k nim také připojujeme některé námi odhadované trendy nejbližšího vývoje.
 Právo, politika a ekonomika: Právní postavení církví se bude nejspíše v rámci EU zlepšovat; politika se
obecně bude snažit být vůči církvím spíš neutrální než nepřátelská (na místní rovině to bude hodně
záležet na konkrétních zkušenostech s farářem a farností); v rámci právního a ekonomického systému
se církve budou nejspíš muset spokojit se zařazením mezi neziskové organizace; lze čekat zhoršování
přímého finančního zabezpečení církví a nutnost umět se o sebe víc postarat.
 Filosofie a kultura: Jisté jsou trvalé tendence k relativismu, radikální pluralitě, subjektivismu,
individualismu, pokračování ztráty důvěry v instituce včetně církví, zesíťování společenského života a
rozdrobení na zájmová centra, orientace na zážitek a zkušenost, medializace kultury apod.; na druhé
straně jsou pocítitelné konkrétní reakce k těmto tendencím, jako třeba nová citlivost pro důležitost
vztahů, komunikace a komunity, objevování venkova a důležitosti lokálnosti či „kontra-kultury“, na
místní rovině lze čekat ochotu obcí a dalších institucí ke spolupráci na kulturních projektech apod.
 Náboženství a ekumena: Čím dál tím více se bude prohlubovat prostupnost hranic oficiální a neoficiální
zbožnosti; oficiální ekumenická scéna se zdá, že bude nějaký čas spíše stagnovat, dlouhodobě plodné
vztahy se budou rozvíjet nejspíše na rovině odvážné denominačně „přeshraniční“ spolupráce
především asi v sociální oblasti a „ekumeně zdola“; na druhé straně je ve společnosti pocítitelná
prohloubená touha po obecné spiritualitě či duchovnu, ale i tendence k fundamentalismu,
neokonzervatismu či integralismu, s nutným důsledkem větší polarizace i v církvi.
 Sociální situace: Na celostátní rovině je pravděpodobně třeba ještě po několik let počítat spíše se
zhoršováním; jistě se bude se zvyšovat sociální a národnostní rozrůzněnost společnosti; na druhé straně
se zdá, že se ve společnosti objevuje určitá nová sociální citlivost a otevřenost pro podporu sociálních
projektů (zvlášť na místní rovině).
 Síť vztahů obecně: Je třeba počítat se změněnou situací po vstupu do EU a zkoumat konkrétní důsledky;
lze počítat s tím, že bude možné a nutné vytvářet či akceptovat mnohem komplexnější (spíše lokální,
než celostátní či celodiecézní) síť partnerských vztahů s různými nadacemi, fondy, úřady, firmami,
neziskovými organizacemi, městy a obcemi, památkáři apod.
 Síť širších vnitrocírkevních vztahů: Oproti celospolečenské a pokoncilní ekleziologické tendenci k lokálnímu
rozhodování a subsidiaritě se zdá, že uvnitř církve je ještě nějaký ten rok třeba počítat s jakousi opačnou
tendencí zpřísňování centrální kontroly a podrobnější regulace (především v liturgické oblasti, ale
nejspíše i jinde, včetně často rostoucího centralismu samotného diecézního vedení).
 Polarizace a centralizace: S tím vším ještě nějaký čas ruku v ruce půjde na celocírkevní rovině prohlubování
církevní polarizace a s ní úzce spojené centralizace. Přesto si však při dostatečné odvaze k tvůrčímu
napětí i tak bude možné v širších církevních strukturách (diecéze, ČBK, Plenární sněm, Vatikán) stále
zachovat prostor pro místní rozhodování dostatečně velký k tomu, aby bylo možné uskutečňovat
podstatné pastoračně transformační kroky a místní růst. Je jen otázkou, zda-li se tento růst bude klubat
na světlo „navzdory“ centralistickým nekoncepčním zásahům vedení na různých úrovních, nebo zda-li
tento růst bude tímto vedením spíše citlivě doprovázen a podporován.
Na závěr tohoto prognostického pokusu znovu zdůrazňujeme, že každá z těchto oblastí volá po
podrobnějším zkoumání a námi naznačený pravděpodobný scénář či úhel pohledu jistě není jediný možný.
Spíše chceme zdůraznit, že bez uvedeného, citlivým nasloucháním „tepu doby“ neseného odvážného
pojmenovávání určitých trendů ve společnosti nemůže existovat žádná zodpovědná služba doprovázení
pastorační proměny.

2. RŮZNÉ REAKCE CÍRKVE NA POSTMODERNU
V této druhé části našich společných úvah se nyní chceme zaměřit na zmapování různých typů reakce
církve na výše načrtnuté změny a trendy v širší společnosti (2.1) a s tím úzce související různé druhy či typy
„operativních ekleziologií“ stojících v pozadí různých praktických pastoračních přístupů (2.2).
2.1 TYPOLOGIE POSTOJŮ CÍRKVE K POSTMODERNĚ
Z mnoha různých typologií,13 které lze použít pro reakce církve na současné změny ve společnosti,
vybíráme jeden z přístupů, který považujeme za použitelnou praktickou pomůcku vhodnou jako podklad
pro zodpovědnou hlubší pastorační reflexi naší vlastní praxe i pro reflexi pastoračních důrazů různých
skupin v církvi.
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dialogická resistence
KRITICKÝ DIALOG
proaktivní dialog
tradičních hodnot
s postmoderními důrazy
hledající novou syntézu ve
všech oblastech

Tento přístup prezentovaný několika profesory spirituality na Milltown Institute v irském Dublinu14
rozlišuje tři základní přístupy k vypořádání se s dnešním radikálním relativismem, pluralitou a
fragmentizací ve společnosti a kultuře. Každý ze zmíněných typů se pak dále projevuje dvěma specifickými
formami, jak je načrtnuto níže:

introvertní reaktivita
NEOKONZERVATISMUS
mentalita ghetta
hledání zakotvení
v tradičních zdrojích
hledání ztracené identity a
tvorba alternativní struktury

NEW AGE
různé esoterické
a okultní proudy

žádná volba / kolaps
NEKRITICKÉ PŘIJETÍ
civilní formy

extrovertní reaktivita
FUNDAMENTALISMUS
militantně útočící proti
jakémukoli ohrožení vlastní
identity a nauky
zaštítěn mocnou autoritou
jasná doktrína

hlubinná rezistence
APOFATISMUS
radikální přijetí postmoderní
nejistoty a plurality při uznání
a hlubokém zakotvení v
nepojmenovatelném
tajemství

1.1.1.1.1.1

(„nostalgický postmodernismus“; tzv. „STRUGGLERS“, bojovníci), tj.
přístup, jehož základem je vazba na vnější, jasně definovanou, transcendentální autoritu, reaktivní
(extrovertní či introvertní) postoj, který hledá kotvu a bezpečí a snaží se vytvářet paralelní struktury,
protože podle něj je víra s postmoderní kulturou neslučitelná:
 fundamentalismus: „extrovertní reaktivita“, která na postmoderní roztříštěnost reaguje bojem, který je
klíčovým jevem tohoto přístupu: bojem proti ohrožení vlastní identity, bojem za svá vlastní neměnná
přesvědčení, bojem pomocí různých selektivně vybraných textů a zdrojů, bojem pod záštitou mocného
Boha, za jehož vyslance se zástupci tohoto přístupu považují;15
 neokonzervatismus: „introvertní reaktivita“, která se v proudu postmodernity snaží najít kotvu jistoty
v minulosti a v tradičních duchovních zdrojích, často s důrazem na vytváření či obnovu jasně
ohraničené katolické subkultury, přičemž, na rozdíl od fundamentalistických proudů, svoji energii
zaměřují spíše dovnitř než navenek.16
REZISTENTNÍ POSTOJ K POSTMODERNĚ („kritický postmodernismus“; tzv. „SWIMMERS“, plavci), tj. přístup,
který je založen na pojetí pravdy jakožto otevřené a vyvíjející se; proaktivní postoj, který si je vědom, že
víra je a musí být součástí kultury, hledá novou (dialogickou nebo hlubinnou) syntézu odpovídající
postmoderní citlivosti, ale snaží se bránit radikální destrukci jakékoli naděje na sdílený smysl a společnou
praxi:
REAKTIVNÍ POSTOJ K POSTMODERNĚ
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 kritický dialog: snaha o syntézu na základě „dialogické rezistence“, tj. na základě snoubení a dialogu
postmoderních důrazů s tradičními tématy a hodnotami; tento dialog se projevuje ve všech možných
oblastech, od přírodních věd, přes literaturu a nové objevení Písma jako subjektivně vnímaného a
kulturně lokalizovného příběhu Boží lásky k člověku až k dialogu se sociální analýzou
marginalizovaných a utlačovaných hlasů a ekumenickému či mezináboženskému dialogu;17
 apofatismus: snaha o syntézu na základě „hlubinné rezistence“ přijímající radikální výzvu postmoderní
nejistoty a plurality; přístup, který zastává názor, že víra nemůže být zachována odporem vůči všem
novým kulturním trendům, ale zakotvením v hloubce nevyslovitelného tajemství a obranou vůči
nejextrémnějším postmodernistickým excesům.18
NAIVNÍ POSTOJ K POSTMODERNĚ („nekritické přijetí“; tzv. „SINKERS“, topící se), tj. přístup, který
k postmoderně nezaujímá žádný postoj, ale vstřebává ji se vším všudy tak, jak přichází (v podobě
spirituální či civilní); pasivní postoj splývání s postmoderní kulturou se všemi jejími projevy:
 zastánci různých New Age spiritualit: různé esoterické a okultní spirituality souhrnně označované jako
„New Age“ a nabízející dnešním lidem naplnění jejich tužeb na základě všech možných kombinací
východních, keltských, okultních, mytologických, psychoterapeutických, medicínských, meditačních,
ekologických či rádoby vědeckých přístupů, často s křesťanským nádechem;19
 nekritické civilní formy: civilní populistické nekritické vstřebání všech projevů postmoderny zasahující
všechny možné oblasti od nekritického vstřebávání médií, přes konzumní přístup k životu, až ke všem
možným lidovým formám relativismu, skepticismu, subjektivismu a důrazu na zážitek či populárním
formám astrologie, horoskopů, reinkarnace a východních meditačních technik.
Pro naši situaci považujeme za důležité, abychom se při procesech pastorační transformace učili
porozumět všem těmto reakcím, rozvíjeli „kritický dialog“, učili se oceňovat důležitost
„neokonzervatismu“, s úctou respektovali „apofatismus“, nespadli do „nekritického přijetí“, nevyčerpali se
nekonečným a neplodným bojem s „fundamentalismem“ a zároveň chápali, že běžný život a lidské
myšlení jsou mnohem komplexnější než těchto pět orientačních „nálepek“. Všechny tyto charakteristiky
mohou být všeobecně chápány ne jako nebezpečí pro církev, ale především jako šance a výzva.
2.2 MALÁ EKLEZIOLOGICKÁ REFLEXE
Výše načrtnuté postoje církve ke změnám probíhajícím v širší společnosti a k této společnosti samotné se
pak nutně promítají také do různých chápání („obrazů“ či „modelů“)20 církve, které v praxi, často
nevědomě či nereflektovaně, hluboce ovlivňují naše vlastní pastorační důrazy a postoje (tzv. „operativní
ekleziologie“). Jsme přesvědčeni, že mnohé dnešní spory o praktické pastorační postupy jsou dány hlubším
konfliktním chápáním těchto různých pojetí vnitřního života církve, duchovních zkušeností s církví, pojetí
vztahu církve k širší společnosti a důrazů na různé rozměry pastorace.
2.2.1 Konfliktní „operativní ekleziologie“
Schematicky viděno, v našich diecézích lze u lidí, kterým upřímně jde o rozvíjení Božího království,
vypozorovat jeden či více z níže načrtnutých přístupů k otázce po možnosti či vhodném stylu pastorační obnovy
v diecézi.21 Z terénu vypozorované přístupy k pastorační proměně jsme sestavili do jakýchsi bipolárních
dvojic (a – b), jejichž oba členy mohou buď existovat ve vzájemném tvůrčím napětí nebo (a to je, zdá se,
v naší diecézi častější případ) se snaží vzájemně se vyloučit, prohlásit svůj přístup za jediné možné
„řešení“, čímž se stávají neplodnými či dokonce destruktivními. Navíc se zdá, že existuje tendence ke
„shlukování“ vždy prvních (a) či druhých (b) členů z uvedených dvojic do silnějších, vzájemně se
podepírajících celků.
1a. Přístup obnovný: Důraz na nutnost pomalého plynulého růstu, rozvíjení života tam, kde je, nezbytnost
malých krůčků a respektování přirozeného rozvoje osobních vztahů; to vše s nadějí, že tento růst
může postupně „prokvasit“ i větší oblasti v diecézi, případně nakonec i diecézi jako celek. Často
spojeno s velkou nedůvěrou k jakýmkoli snahám v duchu „reformního modelu“.
1b. Přístup reformní: Snaha o zefektivnění řízení a práce v oblastech administrativy, ekonomiky, správy
majetku, personalistiky či struktury farností. Někdy také volání po radikální změně způsobu řízení
diecéze, důraz na využívání různých manažerských přístupů k organizaci pastorace a rozvíjení
inspirace z neziskového sektoru. Někdy spojeno se zúženým viděním z perspektivy vlastního oboru.
2a. Přístup farnostní: Důraz na specifičnost místní situace, roli farnosti jako samostatné a soběstačné
jednotky, styl pastorace s farářem jako nejdůležitější osobou řídící všechnu pastorační činnost (ať už
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2b.

3a.

3b.

4a.

4b.

5a.

5b.

autokraticky či proniknut skutečnou pastýřskou láskou). Někdy spojeno s pocitem, že diecézní vedení
nerozumí a nemůže rozumět místní situaci, proto se ani příliš nepočítá s jeho pastýřskou rolí v diecézi.
Přístup kuriální: Diecéze se chápe jako místní církev vedená biskupskou kurií v čele s biskupem,
jednotlivé farnosti či projekty jsou viděny spíše jako jednotlivá „oddělení“ většího celku, bez přílišné
samostatnosti. V diecézi tento model není příliš rozšířený, ale projevuje se na jedné straně voláním po
radikální změně stylu vedení a řízení diecéze (ve které se někdy spatřuje jediný lék na všechny nemoci
v diecézi), na straně druhé občasnými direktivními zásahy diecézního vedení do záležitostí, které je
možné řešit na místní rovině.
Přístup spirituální: Důraz na důležitost osobní svatosti a pastorační lásky prohlubovanou rozvíjením
duchovního života, osobní modlitbou, liturgií či Božím slovem, přičemž se v osobním růstu ke
svatosti a v osobních pastoračních schopnostech často spatřuje v podstatě jediná možná cesta
k nějaké hlubší pastorační obnově v diecézi. V centru je zde jednotlivý pastýř či pastorační pracovník,
který se musí nejprve osvědčit v osobním životě a vztahu k Bohu, aby mohl plodně sloužit druhým.
Přístup komunitární: Důraz na důležitost týmové spolupráce a spoluzodpovědnosti ve všech oblastech
pastorace, čerpající často inspiraci z „civilní“ podoby týmové spolupráce nebo zdůrazňující
demokratizující prvky v poradních grémiích na všech možných úrovních, ale také inspirovaný silným
důrazem na „spiritualitu společenství“ přítomným v církevních dokumentech. Centrem pozornosti
není svatý či schopný jednotlivec, ale společenství či tým vzájemně se doplňujících osobností.
Přístup kontrastní: Řešení překotných změn dnešní doby a náročného vztahu se širší společností se
spatřuje v uzavření se do (ať už vůči svému okolí přátelského či spíše nepřátelského) ghetta vlastní
farnosti, komunity či vlastního projektu, kde je možné nerušeně rozvíjet vlastní představy o životě
církve nebo prostě dělat dobře svou práci v nějaké přesně vymezené oblasti a příliš se nestarat o celek.
Přístup kooperativní: Vztah se širší společností je chápán jako partnerský, důraz se klade na možnost či
nutnost vzájemné spolupráce církve a občanské společnosti v co nejvíce oblastech. Z toho plyne
zdůraznění potřeby maximálně se v pastoraci i při pastoračním plánování přizpůsobovat vnějšímu
prostředí, reagovat na jeho potřeby a využívat šance, které nabízí, a to často i nekonformními cestami.
Přístup optimistický: 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. Někdy může tento přístup
sklouzávat do prezentace „šlehačky na dortu“ zakrývající skutečný stav věcí a umožňující nám žít
s růžovými brýlemi na očích a utvrzovat se v představě o dobře fungující diecézi či farnosti.
Přístup pesimistický: Přístup vnímající především bolesti, nedostatky a krizové situace svádějící
k neustálé analýze pastoračních či vztahových nedostatků či diagnóze „organizačních nemocí“, ať už
formou sžíravé všudypřítomné kritiky nebo odborných analýz. Častým a lavinovitě se šířícím
důsledkem je pak neschopnost vnímat místa života, rezignace, zahořklost, skepse, cynismus či
agresivita.

Trochu teologičtějším slovníkem lze tedy shrnout, že v našich diecézích existují poměrně časté hluboké (a
proto často nevědomé či nepojmenované) konflikty mezi: (1) zdůrazňováním církve jakožto
„společenství“, jakožto „poslání“ a 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“22 nebo (5) chápáním širší společnosti jako „nebezpečného protivníka“,
„pomoc potřebujícího chudáka“ či jako „partnera v dialogu“. Z těchto různých 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.
2.2.2 Trojičně založená ekleziologie communia
Jeden z klíčových léků na tuto rozdrobenost a jednostrannost spatřujeme v dnes v teologii23 i papežských
dokumentech všeobecně přijímaným pojetím církve jako v „tajemství“ eucharistie zakořeněného
„communia“ či „ikony Trojice“ otevřeného v rozdávajícím se „poslání“ vůči tomuto světu (srov. např.
EdE 50; EiE 28; PG 22). Podobně jako Boží trojiční „tajemství“ není ve svém vnitřním „společenství“
uzavřeno samo do sebe, ale láskyplně se „otevírá“ vůči zraněnému stvoření či neseno přetlakem lásky
„vychází“ do světa v „poslání“ Syna a Ducha, tak i církev, jakožto „svátost“, „obraz“ či „tajemství“
(MYSTERIUM), je zároveň „svoláváním“, „shromažďováním“ či „společenstvím“ (COMMUNIO) i
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„vycházením“, „posláním“ či „misií“ (MISSIO), „viditelným projektem Boží lásky pro lidstvo“, projektem,
který chce, „aby celé lidstvo vytvořilo jeden Boží lid, srostlo v jedno Tělo Kristovo a bylo vybudováno
v jeden chrám Ducha svatého“.24
Proto je možno konstatovat, že trojiční charakter církve (IKONA TROJICE, zahrnující v sobě koncilní pojmy
svátosti spásy, Božího lidu, těla Kristova a chrámu Ducha), která žije z hloubky Božího tajemství
(MYSTERIUM) v plodném tvůrčím napětí i relativní totožnosti mezi společenstvím (COMMUNIO), posláním
(MISSIO) a znamením (SIGNUM),25 je základním a nezbytným východiskem pro jakékoli další úvahy o církvi,
jejím životě, pastorační službě a speciálně o službě doprovázení pastorační proměny uprostřed dnešní
společnosti. Proto prohloubení schopnosti vnímat v církvi odlesk této trojiční rozmanitosti v jednotě
považujeme za jeden z klíčových léků na současnou atmosféru nedůvěry a polarizace.

3. NASLOUCHAJÍCÍ VĚRNOST
Je samozřejmé, že výše uvedené typy reakce církve na postmodernu a různé operativní ekleziologie v praxi
v našich diecézích většinou neexistují v tak vyhraněné či zjednodušení podobě, v jaké jsme je načrtli. Stejně
tak by bylo jistě možné nalézt některé další přístupy či použít jiné typologie. Na druhou stranu zcela
jednoznačně v naší církvi a pastorační praxi existují tendence, které ten či onen přístup prakticky
absolutizují. Ve světle předchozích reflexí je však jednoznačné, že od žádného z takto zúžených pohledů či
jednoduchých řešení 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 a naslouchající dnešní společnosti i věrně a hluboce zakořeněné v Kristu. Jak
však po této náročné cestě „naslouchající věrnosti“ jít v praxi?
V rámci této přednášky můžeme zmínit jen několik podle nás klíčových podnětů: potřebu rozvoje
„komunikativních prostředí víry“ (3.1), nutnost respektování „organického růstu“ (3.2), nezbytnost
„přípravy půdy“ v určitých klíčových oblastech (3.3), důležitost rozvoje některých „nástrojů proměny“
(3.4) a klíčovou roli „prakticko-teologické reflexe“ při pastorační formaci a pastoračním rozlišování (3.5),
přičemž na závěr nabídneme praktickou mapu „základních rozměrů pastorace“ (3.6).
3.1 ROZVOJ KOMUNIKATIVNÍCH PROSTŘEDÍ VÍRY
Jak jsme viděli, při úvahách o službě doprovázení pastorační proměny uprostřed dnešní společnosti tedy
jde především o organické propojení či plodnou syntézu na první pohled konfliktních polarit: obnovy
života a reformy struktur, inspirativního vedení a efektního řízení, farního a diecézního rozměru, osobní
svatosti a spirituality společenství, povolání být ve světě ale nebýt ze světa a vnímání Božího požehnání
společně s odvahou k uzdravení a pokání. Jde zde o to žít církev jako „ikonu Trojice“, při maximálním
respektování jedinečnosti a mnohosti širších společenských změn, místní situace, osobních povolání a
charismat spojeném s hlubokým žitím jednoty zakořeněné v Kristu.
Proto velmi důrazně varujeme před přijímáním jakýchkoli jednoduchých „řešení“, ať už by přicházela
z jakéhokoli „tábora“. Je třeba mít především odvahu vydat se na dlouhou, předem nenaplánovatelnou
cestu „naslouchající věrnosti“, na které bude mít diecézní vedení jak odvahu činit radikální rozhodnutí
v přesně vymezených klíčových oblastech řízení diecéze, tak dostatek moudrosti a lásky k pozvání ke
spoluzodpovědnosti všechny ty, kterým Boží království leží na srdci a sami ze spolupráce nevylučují
ostatní.
Zároveň však není možné spoléhat na to, že stačí takto „shora“ doprovázený proces pastorační proměny, i
kdyby to bylo doprovázení či vedení sebekvalitnější. Stačí i velmi zběžné porozumění dnešní
„lokalizované“ společnosti, abychom pochopili, že zdravý proces pastorační proměny může být v diecézi
žit jen v kontextu velmi pružné, dynamické, podpůrné sítě partnerských vztahů mezi často velmi
různorodými křesťanskými skupinami, komunitami, farnostmi, organizacemi, aktivitami či projekty. Nelze
vše čekat „shora“, avšak ani nic trvalého nevyroste „zdola“, bez plodného propojení s širším (a to nejen
katolickým a nejen křesťanským) celkem.
Jednou z klíčových výzev v tomto kontextu je pak zcela jistě radikální proměna stylu vedení v církvi na
všech jejích úrovních, která by vyšla vstříc této potřebě citlivého spoluutváření sítě dynamických vztahů
spojené s potřebou služby prohlubování zakořenění v Kristu.
Např. Medard Kehl26 vidí dvě vzájemně na sebe odkazující dimenze jako životně důležité pro další rozvoj
církve v Evropě: návrat k spirituální dimenzi církve a nalezení nových komunikativních struktur, které by
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odpovídaly dnešní době. Sám vidí základní charakteristiky tohoto strukturálního přerodu v dnešní církvi
takto:
1) Rozmanitost různých druhů „prostředí“ je pro církev výzvou k prohloubení jak svých vnitřních, tak
svých vnějších komunikačních schopností.
2) Posun směrem k „profilovaným“ komunitám, živým centrům a ohniskům života je pro církev výzvou
k reorganizaci své pastorační služby, jejímž základem by byly živé a misionářské komunity.
3) Rostoucí asymetrie mezi aktivními a neaktivním členy je pro církev výzvou k rozšíření pojetí církevní
komunity a pastorační služby ve formě jakýchsi soustředných kruhů a k přehodnocení svátostné
katecheze (s důrazem na katechezi pokřtěných a biřmovaných formou jakéhosi deutero-katechumenátu či
mystagogie).
4) Rostoucí důležitost „komunikativních prostředí víry“ je pro církev výzvou k rozvoji a podpoře
osobních vztahů, nových forem komunity otevřených individuálním příběhům svých členů, jednoty
bohoslužby a všedního života a hluboké solidarity s chudými.
Tzv. „nová duchovní hnutí“, se všemi jejich omezeními a nebezpečími, jsou viděna jako nejvýraznější
„komunikativní prostředí víry“, která jsou pro církev ne jediným všezachraňujícím receptem, ale důraznou
výzvou k prohloubení jejího vlastního communia, k nalezení pružnějších struktur, k podpoře celostného
chápání víry a k prohloubení misijního vědomí.
3.2 RESPEKTOVÁNÍ ORGANICKÉHO RŮSTU
Z pohledu vedení diecéze či farnosti, základním přístupem ke službě doprovázení pastorační proměny se
podle nás musí stát ochota a schopnost 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 ní zájem.27 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. Často takovéto procesy růstu potřebují svůj čas
k dozrání, než jsou schopné širšího rozhledu a sdílení bohatství s druhými. Na druhé straně jinde bude
třeba hledat způsoby, jak pro tyto oblasti buď citlivě poskytnout prostředky podporující vlastní růst, nebo
zajistit nějakou pastorační či administrativní službu centrálně. Pro tento podpůrný typ pastorační služby a
spolupráce bude na jedné straně velmi vhodné využít stávající příležitosti, tak, na straně druhé, bude často
třeba rozvinout i nové typy služeb zaměřených speciálně na podpůrný či poradenský rozměr či typ
pastýřské služby.
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. Na uskutečnění či zdárném průběhu takovýchto
projektů však není celkový proces celodiecézní pastorační proměny nutně či přímo závislý, i když z této
spolupráce může velmi získat a naučit se. Také se tyto projekty (samozřejmě s nutným překrytím) liší od
různých forem partnerské spolupráce či inspirace zmíněných v předchozím bodě, kde se nepředpokládá
výslovná dohoda o poskytování pastorační podpory na straně jedné a poskytování prostoru pro jistou míru
experimentu na straně druhé.
3.3 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 je také důležité ze
strany vedení diecéze a farností jasněji strukturovat a pojmenovat konkrétní kroky „přípravy půdy“
v konkrétních oblastech vedoucí k jakési pro hlubší pastorační proměnu v širším celku. Níže uvádíme výčet
devíti oblastí, které jsme v naší diecézi identifikovali jako pro další proces proměny klíčové. Předpokládáme,
že podobné – i když nejspíše ne zcela totožné – klíčové oblasti by bylo možné identifikovat i v ostatních
českých diecézích (a v modifikované podobě i v jednotlivých farnostech):28
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Spiritualita společenství: Prohloubení důvěry v Boha a důvěry vzájemné
Diecézní vedení: Rozvoj týmové pastýřské služby diecézního vedení
Diecézní kurie: Posílení podpůrné a služebné role diecézní kurie
Restrukturalizace: První administrativní etapa změny struktury farností
Presbyterium: Diecézní presbyterium jako společenství biskupových spolupracovníků
Pastorační formace: Spiritualitou společenství nesená příprava spolupracovníků
Personalistika: Pastorační vizí proniknutá péče o církevní zaměstnance
Komunikace a konflikt: Otevřená komunikace a tvůrčí zvládání konfliktu
Materiální zdroje: Pastoračně zaměřená a efektivní správa majetku a ekonomika

3.4 NÁSTROJE PROMĚNY
Jak je jasné z předchozích podnětů o potřebě doprovázení míst růstu a přípravě půdy v klíčových
oblastech, vedení diecézí a farností se zcela jistě neobejde bez proměny vlastního stylu vedení a bez
spolupráce s různými dalšími skupinami. Pro tyto úkoly je podle našeho názoru nezbytné buď vytvořit
některé nové „nástroje“ nebo jim přizpůsobit nástroje již existující.
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
vedení diecézí a farností potřebovat mít kolem sebe skupinu spolupracovníků a spolupracovnic s široce
přijímanou osobní autoritou a schopností motivovat další klíčové osobnosti v diecézi či ve farnosti. Proto
považujeme za důležité, tam, kde nic takového neexistuje, iniciovat postupné vytvoření jakéhosi (zpočátku
spíše neformálního) pastoračního týmu nejbližších biskupových či farářových spolupracovníků a
spolupracovnic. Stejně tak pro koordinaci různých podpůrných projektů a služeb bude třeba vytvořit
nějakou stálejší skupinu odborníků trvale poskytujících různé služby podpory pastorace, a to jak nesené
odbornostmi spíše prakticko-teologickými, tak také odbornostmi administrativně-manažerskými či
sociologicko-psychologickými. Nakonec je třeba projasnit roli v diecézi či farnosti již zavedených orgánů
spoluzodpovědnosti (především biskupská rada, kněžská rada, pastorační a ekonomické rady a často velmi
nejasně vydefinovaná tzv. „biskupská kurie“) a jejich vztah k případně nově vzniklým týmům či pracovním
skupinám.29
Je jasné, že všechny tyto a jim podobné „nástroje proměny“ jsou a musí zůstat skutečně služebnými
„nástroji“ proměny a ne samoúčelnými strukturami, ale zároveň také nástroji účinnými, které veškerou svoji
energii nevydají jen do sebezachování či řešení vnitřních pnutí, neprůhledností a odborných nekompetencí.
3.5 ROZVOJ PRAKTICKO-TEOLOGICKÉ REFLEXE A PASTORAČNÍ RADY
Dalším podnětem, který zde chceme předestřít, je důraz na potřebu rozvoje „prakticko-teologické reflexe“
a na ní založené trvalé pastorační formace na všech úrovních pastorační služby v církvi. Jde zde o účinné
propojení schopnosti vnímat osobní zkušenosti a hlubší proudy v dnešní společnosti a církvi se schopností
reflektovat tyto vhledy ve světle zdrojů křesťanské tradice ústící do praktických formačních a konkrétních
pastoračních kroků. Tento reflexivní proces se musí stát jak součástí jakékoli (základní i trvalé) pastorační
formace, tak nedílnou částí běžné pastorační spolupráce na úrovni diecézí, farností a různých dalších
společenství či projektů.
3.5.1 Příklady modelů prakticko-teologické reflexe
Spíše jen pro ilustraci zde nakonec uvádíme dva z modelů této „prakticko-pastorační reflexe“. První z nich
je založený na zdůraznění třech „zdrojů naslouchání“ či třech různých „hlasů ve společné konverzaci“
(tradice, kultura a zkušenost), které nutně stojí v centru „naslouchací fáze“ celého reflektivního procesu
v oblasti pastorační služby. Tyto hlasy jsou pak, v „reflexivní fázi“ procesu, uvedeny do vzájemného
„tvůrčího rozhovoru“, aby bylo nakonec možné hledat konkrétní a realistické „pastorační odpovědi“ v
„plánovací fázi“ procesu prakticko-teologické reflexe (viz následující diagram).30
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Náboženská
TRADICE

Okolní
KULTURA

Reflektovaná
pastorační

ZÁLEŽITOST

Individuální a komunitní
ZKUŠENOST

Druhý z těchto modelů vychází z přístupu zvaného „Appreciative Inquiry“ (zkr. AI, dosl. „oceňující
zkoumání“),31 který zdůrazňuje nutnost odkrývat především „zdroje života“ a „pozitivní sny“, navazovat
na ně a hledat odvážné cesty k jejich rozvinutí (viz následující graf):32

1. ODKRÝVÁNÍ
„Co dává život?“
(To nejlepší, co je za námi,
mezi námi a kolem nás)

Oceňující zkoumání

„Jak to uskutečníme?“

0. ZAMĚŘENÍ
„Co je pro nás důležité?“

2. SNĚNÍ
„Kam život ukazuje?“

(Uschopňování, učení,
plánování, improvizace)

(Jaké specifické oblasti
toužíme rozvinout)

(Po čem touží okolní svět,
my sami a Bůh)

Stálá transformace

Určení oblastí zkoumání

Rozvíjení vize

4. PŘETVÁŘENÍ

3. NAVRHOVÁNÍ
„Co z toho uskutečníme?“
(Provokativní návrhy kroků
k ideální podobě organizace)

Rozlišování cesty

Za velmi důležitý pro praktickou pastorační reflexi považujeme důraz AI na vyváženost kontinuity (stability,
návaznosti, tradice, respektu k trvalým hodnotám) a novosti (otevřenosti novému, experimentování,
vnímavosti pro nové potřeby) v citlivém procesu transformace (vyvážené zvládání procesu změny). V naší
praxi často vnímáme konflikt mezi přílišným či jednostranným důrazem na kontinuitu a přílišným či
jednostranným důrazem na novost. Procesy pastorační transformace však musí respektovat obojí a snažit se
obojímu vytvořit dostatečný prostor, aby bylo možné učit se nahradit konflikt tvůrčím doplněním.
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Za velmi inspirativní považujeme také v předchozím grafu znázorněný čtyřfázový proces používaný v AI
(„ODKRÝVÁNÍ“ pozitivního v minulosti i přítomnosti - „SNĚNÍ“ o ideální budoucnosti - „NAVRHOVÁNÍ“
odpovídajících struktur - „PŘETVÁŘENÍ“ do nové podoby), stejně jako důraz na důležitost jazyka a
přístupu oceňujícího pozitivní rozměry a důvěřujícího jejich síle pro překonání negativních či důraz na
vhodnost intenzivní počáteční iniciace procesů změny pomocí organizace co nejvíc zainteresovaných lidí
zahrnujícího shromáždění („Summit AI“) doplněného osobními rozhovory a prací v malých skupinách.
Všechny tyto postupy se zdají být velmi vhodné především tam, kde panuje nedůvěra, velký strach ze
změny a každá negativní kritika či „diagnostická“ analýza situace se považuje za osobní útok či ohrožení
tradice.
Takto inspirování si pak můžeme na základě pečlivého naslouchání mnohotvárnosti hlasů v našem
pastoračním prostoru uprostřed tvůrčího rozhovoru a modlitby klást např. následující klíčové otázky:
 Situace (Kde jsme nyní? Z jakých zdrojů života čerpáme?)
 Poslání (Kým jsme jako církev? Jakou službu životu od nás očekává Bůh?)
 Vize (Kam chceme dojít? Jak bude vypadat naše diecéze za 10 let, když bude naplno žít své poslání
uprostřed dnešního světa?)
 Priority (Na co se chceme zaměřit? Jaké zdroje života rozvineme v nejbližší době?)
 Cesty (Jak toho dosáhnout? Jak se těmto zdrojům života otevřeme?)
 Prostředky (Jaké dary a prostředky k tomu již máme? Co je třeba se naučit, získat či si vyprosit?)
Teprve na základě citlivého, ale důsledného kladení těchto klíčových otázek pak může probíhat vlastní
služba doprovázení pastorační proměny či služba „pastoračního rozlišování“. Tak se také může celý
proces pastorační proměny stát skutečnou „ikonou“, tj. prostorem proměny církve uskutečňující se na základě
setkání s Božím tajemstvím uprostřed dnešního světa.
3.5.2 Základní úkol pastoračních rad
Navrhujeme proto, aby se zodpovědní pastorační pracovníci diecézí a farností nesnažili vytvářet nějaký
velkolepý „strategický plán diecéze“, ale spíše rozvíjet hlubokou, dynamickou, dlouhodobou a Božím
snem o církvi nesenou sdílenou vizi, 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 příslušným pastýřům a jejich
pastýřské moudrosti otevřené tomu, co „Duch říká církvím“ právě tam, kde působí.
Za vlastní prostor takto pojaté prakticko-teologické reflexe a na ní založené služby doprovázení pastorační
proměny však považujeme pastorační rady diecézí a farností, jejíž je podle našeho názoru tato reflexe
základním úkolem. Aby takovéto poradní skupiny byly této reflexe schopné, musí se i jejich členové od
počátku vybírat s ohledem na dary a schopnosti nutné pro tento úkol, stejně jako příslušné základní
dokumenty těchto orgánů spoluzodpovědnosti musí pro tento úkol vytvořit jednoznačný a realistický
prostor.33 Pastorační rady by proto podle našeho názoru neměly být kombinací jakéhosi akčního
pastoračního týmu, koordinační skupiny farnosti a pastoračně vizionářské komunity, ale měly by se zaměřit
především na naposled zmíněný rozměr své služby. Za tímto účelem by pak bylo ovšem třeba zásadně
přepracovat stanovy pro pastorační rady většiny českých diecézí.
3.6 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY PASTORACE: „OSM S“
Nakonec nabízíme jeden z možných způsobů, jak většinu výše uvedených důrazů zohlednit při pochopení
základních dimenzí pastorační služby ve světle dnešní „communio-ekleziologie“. Nejde zde o to, abychom
se za každou cenu snažili nějak uměle stejnoměrně rozvíjet všechny tyto rozměry. Avšak níže uvedená
přehledná tabulka „základních rozměrů pastorace“ může tak spolu se dvěma následnými grafy posloužit
jak jako určitý korektiv často nevědomých jednostranných důrazů, tak jako inspirace pro tvůrčí hledání
toho, co ve světle „znamení doby“ i „znamení Krista“ „Duch říká církvím“. Pro praktické účely
považujeme toto schéma za důležité především pro hlubší fáze procesu pastorační proměny, kdy se hledají
konkrétní pastorační priority při současném nepominutí i ostatních základních rozměrů. Avšak už výše
uvedené přípravné pastoračně-transformační procesy a nástroje by měly být navrhovány a doprovázeny
tak, aby se stávaly modelem této komplexní vize pastorace a služby církve.
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ROZMĚR PASTORACE
TYPICKÉ PŘÍKLADY
ZACÍLENÍ
ZDROJE
„OSM S“ / OBRAZ JK
PASTORAČNÍCH AKTIVIT
CÍRKEV JAKO TAJEMSTVÍ („mysterium“ / „leitourgia“)
život
osobní vztah uvádění do tajemství spásy a společenství
MYSTAGOGICKÝ
z Božího
k trojjedinému s Bohem, uvádění do modlitby a duchovního
SPIRITUALITA
tajemství
Bohu
života, duchovní formace a doprovázení…
JK: DOBRÝ PASTÝŘ
slavení základních svátostí, liturgická či společná
animace
eucharistie
LITURGICKÝ
a ostatní
modlitba obecně, tvůrčí citlivost pro duchovní
liturgického
SLAVENÍ SVÁTOSTÍ
svátosti
symboly, hudbu, umění a liturgický prostor…
slavení
JK: KNĚZ
CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ („COMMUNIO“ / „KOINONIA“)
formace
učednické
uvádění do společenství s druhými učedníky a
KOMUNITÁRNÍ
zdravé
společenství učednicemi Kristovými a prohlubování vztahů na
SOUNÁLEŽITOST
komunity
bratří a sester všech rovinách, služba jednotě s celou církví…
JK: PŘÍTEL A BRATR
sdílení mnohotvárnosti darů, charismat a
rozvoj
strukturovaná
KOOPERATIVNÍ
partnerské
rozmanitost
SPOLUPRÁCE
schopností uvnitř církve při naplňování poslání,
spolupráce
darů a služeb vedení a řízení církve a při správcovství zdrojů…
JK: SPRÁVCE
CÍRKEV JAKO POSLÁNÍ („MISSIO“ / „DIAKONIA“)
hlásání
Boží slovo
trvalé hlásání základní a centrální zvěsti o spáse
KÉRYGMATICKÝ
evangelia a
v Písmu,
v Kristu v církvi i navenek, evangelizace ve všech
SLUŽBA SLOVA
svědectví
tradici i církvi podobách, svědectví slova, katecheze, formace…
JK: PROROK
služba lásky a vzájemná
charita a diakonie jako služba lásky, služba sociální
DIAKONICKÝ
spravedlnosti, prorocké svědectví služby, na službu
pokorná
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST sociální
orientované správcovství zdrojů…
spravedlnosti služba
JK: SLUŽEBNÍK
CÍRKEV JAKO ZNAMENÍ („SIGNUM“ / „MARTYRIA“)
výměna darů místní i
preevangelizace, inkulturace, dialog, volnočasová
KONTEXTUÁLNÍ
globální
pedagogika, politika, výměna darů a spolupráce s
SDÍLENÍ SE SPOLEČNOSTÍ se širší
společností
kultura
jinými církvemi a s občanskou společností…
JK: ŽID SVÉ DOBY
naděje na
vydávání svědectví života o již zde a tady
ESCHATOLOGICKÝ svědectví
počínající spáse a o naději na její dovršení pro celý
naděje pro
dovršení v
SVĚDECTVÍ SPÁSY
vesmír v Kristu, ekologická citlivost …
celý vesmír
Kristu
JK: MESIÁŠ
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ZÁVĚREM: NA CESTU POUŠTÍ
Na naší celodenní pouti po proměnách dnešní společnosti, různých reakcí církve a některých praktických
podnětů k další cestě jsme již možná docela utrmácení. Proto si na závěr dovolme, provázeni dalším
z proroků požehnanosti změny, Gilem Rendlem, spočinout v jednom biblickém příběhu, v příběhu o
radikální proměně Božího lidu uprostřed osvobozující nejistoty pouště a plodného chaosu bloudění:
„Příběhy naší víry nám říkají, že nejvíc proměňující setkání s Bohem probíhají na poušti, kde nemáme věci
pod kontrolou a neznáme všechna pravidla. Od čtyřicetiletého putování Izraelitů pouští až po Ježíšových
čtyřicet dní a čtyřicet nocí v pustině, s naší zkušenosti víry je hluboce spojená přetvářející podstata nejistoty
a chaosu.
Svým způsobem nám tyto příběhy víry také ukazují, že tehdy, když naše křesťanské komunity prochází
procesem hluboké proměny, tím, kdo tuto transformaci především působí, je Bůh, a ne jeden či dva vůdci,
kteří by znali odpověď na všechny otázky.
Putování z Egypta do země zaslíbené nebylo důsledkem vize, o které Izraelity přesvědčil jakýsi moudrý a
skvělý vůdce Mojžíš, který znal všechno lépe a viděl dále než ostatní. Toto putování se uskutečnilo jako
přímá součást proměny způsobené Boží rukou.
A trvalo to čtyřicet let setrvávání v nejistotě a chaosu, čtyřicet let putování pouští, protože Izrael
potřeboval prožít proměnu mnohem hlouběji než jen někde na povrchu. Kdyby tu cestu izraelští zvládli za
čtyřicet týdnů či čtyřicet měsíců, dorazili by do zaslíbené země neproměněni. Stále by byli otroky, stále by
se chovali jako nesvobodní lidé. Avšak během oněch čtyřiceti let, kdy byli drženi na poušti,
byli transformováni v lid, který měl nový vztah k Bohu, a to dokonce i v oblasti tak běžné jako je
každodenní jídlo.
Získali novou identitu, nové sebepochopení, nově organizovali své vzájemné vztahy s novým středem
v Desateru a zacvičili se do nového způsobu rozhodování, který šel mnohem dál než jen k poslušnosti
vůči Mojžíšovým či Áronovým příkazům. Ti, kdo do pouště vstupovali jako skupina otroků, vycházeli z ní
jako národ hledající zaslíbený domov, kde by mohli žít svobodně.
Být vůdcem v době hluboké změny znamená pomoci lidem zůstat uprostřed chaosu či pustiny dostatečně
dlouho na to, aby transformace mohla proběhnout a aby mohla zasáhnout dostatečně hluboko. Být
vůdcem v době hluboké změny nevyžaduje schopnost mít odpověď na všechno. Vyžaduje to trpělivost a
odvahu přimět lidi zůstat bez odpovědi uprostřed bolesti a nejistoty, kde mohou být přetvořeni.
Úkolem vůdců je být otevření, dostatečně dlouho a citlivě naslouchat a nepospíchat s rychlými řešeními.
Znamená to pomoci lidem postavit se tváří v tvář jejich bolestem, zklamáním a obavám tak, že je
neumenšují či nebagatelizují, ale ani nepřipustí, aby je pohltily. Znamená to pomoci lidem snít sny o
alternativních možnostech, které ukáží směr a dodají energii k další cestě. Znamená to pomoci lidem
vysvobodit se ze svazujících škatulek zaběhlých modelů myšlení a běžných vzorců chování, takže hluboká
proměna není blokována pravidly, které již ztratily svůj smysl.
A nakonec, a to je asi ze všeho nejdůležitější, to znamená pomoci lidem zůstávat v pustině jejich vlastní
zkušenosti, uprostřed chaosu a nejistoty, kdy neví, co přijde, až dokud to skutečně nenastane.
Příklad, který nám Mojžíš nabízí, je příklad vůdce, který důvěřuje Bohu tak silně, že se odváží držet svůj
lid v poušti dostatečně dlouho na to, aby Bůh mohl způsobit hlubokou proměnu.“34
A právě toto vám velmi přejeme i pro vaše osobní i společné putování plodnou pouští litoměřické diecéze
a děkujeme, že jsme kousek tohoto putování s vámi mohli dnes sdílet.
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POZNÁMKY
Madonna, May 1993.
„If you keep doing what you’ve been doing, you’ll be getting what you’ve been getting. Can you live with that?“ J. Herrington, M. Bonem &
J.H. Furr, Leading Congregational Change: A Practical Guide for the Transformational Journey (San Francisco: Jossey-Bass, 2000) zadní strana obálky.
3 G. Barna, The Second Coming of the Church (Nashville, TN: W Publishing Group, 1988) 8.
4 A. Malphurs, „Leadership in a World of Change: How to Lead your Ministry through Constant, Chaotic Change“, PowerPoint prezentace
přednášky (k dispozici na www.visionministry.com).
5 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.
6 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.
7 Konzultační tým, „‘Neboj se, živ jsem na věky věků‘: Souhrn podnětů k procesu pastorační proměny v Plzeňské diecézi“, verze 1.1 z 1.
srpna 2004 (pracovní text zpracovaný konzultačním týmem pro diecézní vedení; k dispozici na http://plzen.cirkev.cz TEXTY –
PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ); Konzultační tým, „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!‘: Podněty k procesu pastorační proměny
v Plzeňské diecézi“, verze 5.1 z 1. srpna 2004 (pracovní text zpracovaný konzultačním týmem pro diecézní vedení; k dispozici na
http://plzen.cirkev.cz TEXTY – PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ); Konzultační tým, „Pastorační transformace v plzeňské diecézi” (zatím
nezveřejněný pracovní text). Pro celkový kontext naší práce viz také F. Radkovský & P. Hruška, „Pastorační plánování v plzeňské diecézi:
Doprovázení pastorační proměny v teorii a praxi“ (přednáška pro pastorační sympozium „Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný
provoz?“ konané na TF JU v Českých Budějovicích ve dnech 21. - 23. října 2004; k dispozici včetně PowerPointové prezentace na
http://plzen.cirkev.cz TEXTY – PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ).
8 Za „modernitu“ či „moderní dobu“ se většinou považuje období od postupného rozkladu středověkého uspořádání Evropy a středověkého
způsobu myšlení během 15. a 16. století (Koperník, Kolumbus, reformace, vynález tisku), přes intelektuální rozvoj v 17. století (důraz na
důležitost individuality, induktivní metody učení se, rozvoj přírodních věd a vědeckých metod, důraz na individuální svobodu), osvícenství
18. století (zdůraznění racionality, vědecký optimismus, kritika náboženství) a romantismus 18. a 19. století (reakce na osvícenský
racionalismus, víra v přirozenou dobrotu lidí, důraz na city a tvůrčí umění), obojí vedoucí k obrovskému optimismu a víře v trvalý pokrok.
Za počátek konce „modernity“ se pak většinou považují dvě světové války vedoucí k Hirošimě, komunismu, studené válce a terorismu, ale
také posuny od Newtonovské fyziky k fyzice kvantové a odkrývání dalších omezení klasického „vědeckého“ názoru apod.
9 Druhá polovina minulého století byla svědkem vystřízlivění z mnoha optimistických očekávání a uvědomění radikálních limitů mnoha
„moderních“ přístupů ke světu, aniž by zároveň nabídla nějaké jasnější alternativy. I proto se mnohé postmoderní důrazy dodnes zakládají
spíše na kritice starého, „moderního“ přístupu ke světu než aby nabízely pozitivní řešení.
10 Následující charakteristiky jsou založeny na analýze německého teologa Medarda Kehla v jeho knize Wohin geht die Kirche? (Freiburg im
Breisgau: Verlag Herder, 1996). Český překlad: M. Kehl, Kam kráčí církev? Diagnóza doby (Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno,
2000) 7-40. Pro detailnější analýzy včetně z nich plynoucích důsledků velmi doporučujeme četbu celého tohoto (útlého v rozsahu, ale
jasnozřivého v obsahu) Kehlova dílka.
11 Následující analýza je rozšířenou verzí perspektiv, které nabízí T. Halík ve své studii „Katolická církev v České republice po roce 1989“ z r.
2000 (http://www.halik.cz/clanky/cirkev_po_1989.php); viz také T. Halík, „Církve v občanské společnosti“, únor 2002,
(http://www.halik.cz/clanky/cirkve_ve_spolecnosti.php).
12 Uveďme jen některé z nejčastěji uváděných „hříchů“ polistopadové katolické církve v českých zemích: „honba za majetkem“, „ulpění na
obnově vnitřních struktur“, „neschopnost porozumět nové situaci“, „přílišný progresismus biskupů“, „přílišný konservatismus biskupů“,
„zaplétání se do politiky“, „malá politická angažovanost“, „neschopnost vyřešit otázku tajně svěcených kněží“, „malá věrnost Římu“,
„přílišná vazba na Řím“, „nevypořádání se s kolaborantskou minulostí“, „neustálé hrabání se v minulosti“, „malá odvaha k evangelizaci“,
„příliš okázalé formy evangelizace“, „malý prostor pro církevní hnutí“, „příliš velký prostor pro církevní hnutí“, „přílišné zdůrazňování role
laiků“, „malé zapojení laiků do řízení církve“, „nejednota, rozdrobeností a polarizace“, „uniformita a triumfalismus“…
13 Např. německý sociolog a teolog Karl Gabriel vidí pro budoucnost církve tři alternativní scénáře. První varianta je stáhnout se do „ghetta“,
do konfesionálního prostředí, ostře ohraničeného vůči okolnímu světu: do vlastní rodiny, farnosti, církevní školy, církevních médií apod. prostě reagovat na konec industriální společnosti tak, jako většina církve reagovala na konec společnosti feudální. Takový postoj obvykle
zahrnuje démonizaci svého okolí, čeno-bílé vidění světa a přináší velký pocit jistoty a jasné orientace. Že takový postoj je i dnes velmi
přitažlivý, ukazuje nárůst sekt nebo úspěch evangelikálních fundamentalistických proudů v americkém protestantismu. Kdyby se katolická
církev rozhodla jít tímto směrem, čeká jí během jedné generace osud marginální sekty na okraji společnosti. Tomuto vývoji se snažil
zabránit 2. vatikánský koncil. Druhou variantou je ta podoba církve, kterou nesou různá hnutí v církvi nebo která je typická pro latinskou
Ameriku: církev malých bratrských společenství. Gabriel se domnívá, že tyto inspirující skupiny mohou vnést novou dynamiku a inovaci do
života církve, ale pokud by měly mít monopol, pokud by byly jedinou podobou církve budoucnosti, skončily by na okraji společnosti
podobně jako první varianta. Třetí variantou je možnost, že církev pochopí faktickou polaritu podob dnešního katolicismu nikoliv jako krizi,
nýbrž jako velkou šanci pro věrohodnou reprezentaci křesťanství v dnešní mnohotvárné pluralitní společnosti. Tento scénář předpokládá,
že v církvi vzniknou mechanismy, schopné unést a zpracovat tu velkou vnitřní různost, tenze a někdy i konflikty. Úlohou církevní autority
by v tomto případě bylo udržovat přátelskou komunikaci a dialog, vytvářet prostor pro jednotlivé aktivity a nepoužívat byrokratickocentralistických metod řízení, s mocí zacházet „asketicky“. Církev budoucnosti by pak měla podobu „smířené různosti“. Osobně se
domnívám, že tento scénář je poněkud utopický, že příliš promítá do církve moderní politickou zkušenost, model demokracie. V dnešní
církvi probíhá vášnivá debata mezi zastánci „demokratizace církve“ a těmi, kteří zdůrazňují její hierarchickou strukturu. Zdá se mi, že obě
stanoviska jsou poněkud jednostranná: sociologicky viděno, církev je zvláštní kombinací hierarchické, demokratické a charismatické
struktury. (Citováno z Tomáše Halíka, http://www.halik.cz/clanky/cirkev_po_1989.php.) První Gabrielova varianta přibližně odpovídá
„fundamentalismu“ z našeho dalšího náčrtu, druhá „neokonzervatismu“ a třetí „kritickému dialogu“.
14 Následující typologie je založena na B. Flanagan, The Spirit of the City: Voices from Dublin’s Liberties (Dublin: Veritas, 1999) 29-37 a Flanagan,
Liberty God, 120-149; dále také bylo přihlédnuto k přednáškám zmíněné autorky („Methods in Spirituality“; 2003) a přednáškám Jacka
Finnegana („Postmodern Spiritualities“; 2002) na Milltown Institute, Dublin.
15 Fundamentalistické skupiny jsou charakterizované vysokou potřebou ontologické jistoty a projevují se jako uzavřené systémy; příkladem
mohou být teologické a militantně evangelizační proudy, a to jak v rámci ultrakonzervativního katolicismu chápající II. vatikánský koncil
1
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jako šlápnutí vedle, tak některé formy evangelikálního či letničního křesťanství. Viz např. Bruce Lawrence, Defenders of God: The
Fundamentalist Revolt Against the Modern Age (San Francisco: Harper & Row, 1989); citováno podle Flanagan, Liberty God, 123 pozn. 197.
16 Příkladem mohou být některé dnešní katolické i protestantské tradicionalistické, konzervativní či „neo-ortodoxní“ teologické proudy
v církvi, ale také některá tzv. nová obnovná hnutí či komunity poskytující svým příslušníkům jasné vedení a identitu a chápající II.
vatikánský koncil především z perspektivy vnitřní duchovní obnovy (např. Neokatechumenát, Fokoláre, Communione e Liberazione);
dalším příkladem je expanze lidové zbožnosti v různých formách s jejím často extra-ekleziálním charakterem a fascinací nadpřirozenem (viz
např. P. Collins, „Popular Devotion and Primal Piety“, Milltown Studies 48 (2001) 38-52).
17 Zastánci tohoto směru navazují na tzv. „konstruktivní“ či „double-coded“ postmodernismus. Příkladem mohou být všechny možné
teologické a pastorační směry snažící se být věrné jak tradičním zdrojům, tak dnešnímu člověku žijícímu v dnešní společnosti. Kritický
dialog se v teologii dnes odvíjí především v oblastech vědy, hermeneutiky, kulturní analýzy, sociologie a psychologie.
18 Zastánci tohoto postoje (Thomas Altizer, Carl Raschke, Vincent Burnner, Mark C. Taylor…) navazují na tzv. „dekonstruktivní“
postmodernismus a hledají zprostředkování mezi „nevyslovitelným“, „nepojmenovatelným“, „skrytým“ a „vždy jiným“ Bohem křesťanské
víry a křesťanského zjevení a v dnešním vědomí a dnešní společnosti hluboce zakoušenou nepřítomností Boha či prázdnotou smyslu (viz
pojmy jako „teologie smrti Boha“ přiznávající, že tradiční křesťanský pojem Boha „zemřel“ ve vědomí současného lidstva, či „coincidentia
oppositorum“ indikující otevřenost vůči božské přítomnosti uprostřed nepřítomnosti apod.); praktickým příkladem mohou být některé
meditativní a kontemplativní směry a duchovní spisovatelé jako např. Thomas Keating, snažící se o duchovních věcech mluvit jen jazykem
používajícím dnešní všeobecně používanou řeč.
19 Zde je třeba rozlišovat určité „tvrdé jádro“ New age konceptů (které jsou ze své podstaty „anti-křesťanské“) od dalších „ne-křesťanských“
projevů New age myšlení a obecných filosofických postojů a přístupů obecně spojených s postmoderním typem myšlení. Problém často
spočívá ve snaze některých křesťanských autorů kombinovat různé „ne-křesťanské“ (ale také ne přímo „anti-křesťanské“) důrazy New age
s křesťanstvím, aniž by jasně rozlišovali. Blíže k New age viz např nejnovější vatikánská instrukce Pontifical Council for Culture and
Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Jesus Christ – The Bearer of the Water of Life: A Christian Reflection on the ‚New Age‘, Vatican
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils).
20 Viz např. známá kniha kardinály Dullese, A. Dulles, Models of the Church (Garden City, NY: Image Books, 1974) 15-102, rozvíjející modely
církve jako „instituce“, „mystického společenství“, „svátosti“, „zvěstovatelky“ a „služebnice“. V pozdějším vydání své knihy z r. 1987 pak
autor přidává další, syntetizující model církve jako „společenství učedníků“; A. Dulles, Models of the Church, Expanded Edition (New York:
Doubleday, 1987) 204-226. Srov. také D. Doyle, Communion Ecclesiology:Visions and Version (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2000).
21 Viz Konzultační tým, „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!‘, 3.2.2.
22 Viz M. Kehl, Kam kráčí církev? Diagnóza doby (Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno, 2000) 72-83.
23 Viz např. M. Kehl, Die Kirche: Eine katholische Ekklesiologie (Würzburg: Echter Verlag, 2001).
24 AG 7; srov. též LG 17; citováno v KKC 776.
25 K pojmům „mysterium“, „communio“ a „missio“ srov. především CHL 19; 20; PDV 12 a KKC 774 a 776.
26 Viz Kehl, Kam kráčí církev, 71-83 a 91-114.
27 Viz Konzultační tým, „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!‘ 4.1.
28 Podrobně viz Konzultační tým, „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!‘ 4.2 a Konzultační tým, „‘Neboj se, živ jsem na věky věků‘ 2.2.
29 Podrobně viz Konzultační tým, „‘Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!‘ 4.3 a Konzultační tým, „‘Neboj se, živ jsem na věky věků‘ 2.3.
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