
TÉMÁTKO 

Katecheta – posluchač Božího slova 
Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Písmo svaté je zdroj, 
kolem kterého se výuka náboženství i katecheze točí. Žádná jiná pomůcka není tak důležitá jako 
slova našeho Pána zachycená na stránkách Písma. V minulosti se používaly různé biblické děje-
pravy a mnohé generace dětí se zatajeným dechem naslouchaly vyprávění katechetů. Představa, že 
by někdo skončil s výukou náboženství, a tím také s Písmem svatým, je velmi smutná. Slovo Boží 
je totiž zdrojem duchovního poznání. Svatý Pavel napsal Timotejovi: „Všechno, co je ve Svatých 
Písmech napsáno, je Bohem vdechnuto a hodí se k poučování, usvědčování, napravování a vycho-
vávání ke spravedlnosti. Tím jsme vyzbrojeni pro každé dobré dílo.“ (srov. 2 Tim 3,16-17) 

Ve Skutcích apoštolských je komorník krá-
lovny Kandaky dotázán, zda rozumí tomu, co čte. 
Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí, 
odpověděl. Mít učitele, který vás do četby Písma 
uvádí, je žádoucí a chvályhodné. A přece se děje 
něco zvláštního, když si šestnáctiletý mladý člo-
věk nechá poradit a začne podle nějakého klíče 
soustavně číst Písmo. To často vyvolá spoustu 
otazníků a výhrad, bývá to kritické období. Jeden 
mladík mi řekl: „Nezlob se, nemohu to číst, tam 
je válek a zabíjení.“ Bible skutečně hovoří o bídě 
lidského života. Ale také o naději, kterou do lid-
ského života vnáší Bůh a jeho milosrdenství. Kdo 
vytrvá a s četbou nepřestane, zjistí postupně, že 
těm slovům začíná rozumět. Že Bohu začíná rozumět. Proto vkládáme do rukou mladých lidí Bibli, 
aby mohli poznat Boha. Mají pravdu ti, kteří říkají, že naše zbožnost v katolické církvi je především 
svátostná. Tím ale není omluvena neznalost Božího Slova. 

Za tajného patrona katechetů považuji evangelistu svatého Lukáše, jehož lebka odpočívá v po-
kladu svatovítské katedrály v Praze. Jak ten umí vyprávět! Otec marnotratného syna je obrazem 
Boží lásky. Hledíme na milosrdného Samaritána – a už víme, jak se má chovat bližní. Marie, sestra 
Marty, hledí na Pána Ježíše a my tušíme, kde začíná kontemplace. Jeden příběh za druhým běží 
před našima očima a my začínáme rozumět Bohu. Slovo Boží je skutečně plné života a síly, ostřejší 
než každý dvojsečný meč, a pronáší úsudek nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. 
Máme mu skládat účty. Proto ho musíme znát. Váš Karel Herbst 
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VZDĚLÁVÁME SE 
 Podobenství o velkorysém otci 

a nevděčných synech (Lk 15,11-32) 

Také o tomto textu platí, že jej máme vykládat v kontextu. Násle-
dující výklad prokáže, jak zřetel na kontext může přinést nový 
vhled. 

Komu je text určen? 

Adresát je uveden ve verši 3: „Pověděl jim toto podobenství“ (rep-
tajícím farizeům). Není to tedy primárně povzbuzení pro hříšníky, 
ale pro „zatvrzelé spravedlivé“. Hříšníci už prožívali radost ze 
společenství s Ježíšem, už se vrátili domů – nepotřebovali slyšet 
obrazné vyprávění, protože už zakoušeli realitu! Výzvu k návratu 
do Otcova domu potřebovali slyšet zatvrzelí spravedliví. A že je to 
podobenství určené „spravedlivým“ (kteří nikdy nic nepřestoupili, 
podobně jako starší syn), můžeme dokázat i ze závěru. Tím závě-
rem není přijetí mladšího syna, ale rozhovor se starším, a tento 
rozhovor má otevřený konec: je teď na posluchačích, na farizejích 
reptajících jako onen starší syn, aby vyjádřili svou odpověď na 
Ježíšovo pozvání. Hostina je určena i pro ně – pokud však přijmou 
„hříšníky“ jako své bratry. 

Postava otce nepředstavuje (primárně) nebeského Otce 

Je to Ježíšova odpověď na reptání farizeů (staršího syna), obhajoba 
jeho postoje vůči hříšníkům (mladšímu synu). Postava otce tedy 
nesymbolizuje Boha Otce, ale Ježíše Krista! Jelikož toto podoben-
ství vysvětluje a obhajuje Kristovo jednání vůči hříšníkům, je 
Kristus ten „marnotratný a milosrdný otec“. Samozřejmě sekun-
dárně Ježíš ztělesňuje samotné chování Boha Otce a teprve v tomto 
smyslu je to i podobenství o Bohu Otci (ale až na druhém místě). 
Podobenství o „marnotratném otci“ je obhajobou Ježíšova chování 
vůči hříšníkům – a Ježíš odráží chování samotného Boha, který se 
raduje z nalezení „ztraceného“. Ježíš (jeho starostlivost, přijetí 
hříšníků) tedy zviditelňuje samotného Boha. 

Výklad 

13-16 Syn žije „rozmařile“: řecké „asótós“ znamená blázni-
vým, pošetilým způsobem, nespořádaně, chaoticky, rozmařile. 
Důsledkem toho se dostává do velké bídy a zakouší tři etapy 

degradace: nouzi, život v blízkosti vepřů (nečistá a odporná zvířata u židů) a „občan té země“ se 
zajímá spíš o vepře než o něj. Tu si vzpomene, že v domě otcově je dostatek jídla – a toto motivuje 
jeho návrat domů! 

20b-24 Otec vidí syna, a hnut lítostí (dosl. „pohnulo se jeho nitro“ – formulace typická pro 
Lukáše; Bůh má „nitro milosrdenství“, Lk 1,78) běží naproti (proti všem konvencím – on je přece 
otec, a proto má určité postavení ve společnosti!). 

Gesta otcova jsou nápadná: syna objímá, líbá – a to ještě před tím, než se syn omluví! Jako by se 
otec ani nezajímal o „vyznání“ – syn je důležitější! Syn je tady, přišel! Jako by se otec usmiřoval se 
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synem, a ne naopak! Otec neodpovídá na synovo vyznání („nejsem hoden být tvým synem“), 
nepřímo však říká, že on pro něj nikdy nepřestal být synem („tento můj syn byl mrtev…“). 

Otec je také „dobrým Samaritánem“ (Lk 10,33n) – oba dva se ujímají „potřebného“, oba dva se 
o něj postarají a pokračují v péči a starostlivosti skrze služebníky. Jak v podobenství o otci, tak 
v podobenství o Samaritánovi je jmenováno sedm gest: sedmička je číslo plnosti, tedy otec udělá 
pro syna vše! 

A tento otec není jen milosrdný (znovu přijímá nevděčného syna), on je nadmíru štědrý, až 
marnotratný. Vždyť svému synu nejen dává šaty, ale dokonce ty nejkrásnější. Nejen postavení 
„syna“ (a ne služebníka, jak se dožadoval), ale dokonce „prsten“, symbolizující přenesení otcovy 
moci na syna (Gn 41,42; 1 Kr 20,8; Est 3,10; 8,8.10). Nestačí sandály, dokonce luxusní obuv 
(řecky „hypodémata“), kterou nosí význačné osoby při mimořádných událostech. Nestačí kůzle, 
dokonce nejtučnější tele, které se chová a krmí s výhledem na nějakou slavnostní událost. A nestačí 
dobré jídlo, je třeba hostiny, kterou si mohou dovolit jen bohatí. A jako by to nestačilo, otec zařídí 
i hudbu (řecky „symfónia“, znamená koncert, orchestr s tancem). 

25-28a Starší syn pracoval na poli: z toho nám vysvítá, že to byl všední pracovní den, a proto 
o to víc vyniká mimořádnost té oslavy. Služebník mu říká: „vrátil se tvůj bratr… že ho zase má 
doma živého a zdravého“ – není to přesné! Otec se raduje ze znovunalezeného vztahu – syn byl 
ztracen (nebo „mrtev“ – „apollymi“ znamená ztratit se i hynout), ale nyní je nalezen. 

28b-32 Starší neříká „otče“ (na rozdíl od mladšího), neříká „můj bratr“, nýbrž „tento tvůj syn“. 
Připomíná tím chování farizeje v chrámu (Lk 18,11 – „tento celník…“). Navíc se ohání svou bez-
úhonností („nikdy jsem nic nepřestoupil“), podobně jako onen farizeus v chrámě (jmenuje své 
dobré skutky a zásluhy – Lk 18,11n). Postoj mladšího připomíná postoj celníka („smiluj se nade 
mnou“ – 18,13), i když u mladšího syna jsou pohnutky vyznání obojetné. Otec však považuje za 
svého syna i toho staršího (i když on neuznává svého otce), dokonce ho oslovuje „mé dítě“ (a ne 
„můj synu“ – Lk 15,31, to je slabý a nepřesný překlad řeckého „teknon“): je to oslovení něžnější 
a citově silnější než „synu“. Navíc otec připomíná tomuto svému „dítěti“, že „ten druhý“ je stále 
jeho bratrem. 

Podobenství nemá jeden vrchol (návrat mladšího syna), ale dva – tím druhým je rozhovor se 
starším, který má otevřený konec: neříká se, zda starší přijal pozvání. Proč zůstal otevřený konec? 
Protože podobenství bylo určeno farizeům, a tím se jím jakoby říká: Přijmete pozvání na hostinu, 
nebo ne? Přestanete reptat? 

Název 

Běžný název „o marnotratném synu“ není výstižný, protože otec je tou hlavní postavou, ne mladší 
syn: na otci závisí život mladšího i staršího, on má vždy hlavní slovo. A tento otec je marnotratný, 
bohatě dává mladšímu (při rozdělení majetku, po návratu domů), ale i staršímu („všechno mé je 
tvé“). Oba synové jsou však sobečtí a vypočítaví: proto nejvýstižnějším názvem by bylo 
„marnotratný otec a nevděční (sobečtí) synové“. P. Angelo Scarano, S.S.L. 

INSPIRACE PRO KATECHEZI 

Podobenství o marnotratném synu (Lk 15,1-2.11-32) 

KATECHEZE 
Podobenství o marnotratném synu je u starších dětí často „chronicky známé“, ale pozornost je 
obvykle zaměřena na obrácení a návrat mladšího syna a jeho přijetí otcem. Bylo by proto vhodné 
soustředit se tentokrát spíše na otce a staršího syna, resp. na kontext podobenství (viz P. Scarano). 



4 Katechetický věstník č. 7, šk. rok 2004/05 

 

Pomůcky: 

Pro každého žáka text podobenství (pokud možno napsaný na počítači a s dvojitým řádkováním, 
bez rozdělení na odstavce), pokyny pro samostatnou práci. 

Úvod do tématu: 

V dnešní hodině budeme nejprve pracovat s textem, a pak následuje diskuse. Je nutné, aby 
katecheta nejprve sám věnoval čas vlastní práci s podobenstvím, rozvrhl si například různé 
možnosti rozdělení textu a připravil si otázky k diskusi, příp. protikladná tvrzení, s kterými by žáci 
mohli polemizovat. 

Žákům nejprve oznámíme, že v dnešní hodině se budeme zabývat podobenstvím o marnotrat-
ném synu, a vyzveme je, aby každý na lístek papíru jednou větou napsal, co je hlavní myšlenkou 
tohoto podobenství. Lístky pak katecheta shromáždí a rozdělí je na tři hromádky – podle toho, která 
postava byla v odpovědi zdůrazněna. (Je možné, že právě starší syn bude zmiňován nejméně.) 

Navrhneme pak žákům, že se na příběh můžeme podívat z pohledu jednotlivých postav. 

Téma: 

Přidělíme každému žáku jednu z postav (otec, starší syn, mladší syn), a to tak, aby byly pokud 
možno rovnoměrně rozděleny, a rozdáme i text podobenství. Pak zadáme úkoly, které děti postupně 
plní (je výhodnější dát je žákům také v písemné podobě nebo je napsat na tabuli). 

1. Pročti si text podobenství, a pak ho rozděl na 4 až 5 úseků. 
2. Přepiš tento příběh tak, jako by ho vyprávěla tvá postava (v 1. osobě); dávej pozor na to, aby 

ve tvém vyprávění byly obsaženy všechny úseky (viz bod 1). 
3. Pojmenuj jednotlivé části svého vyprávění (jako by to byly názvy kapitol). 
4. Napiš název pro celý příběh – jak by se jmenoval z pohledu tvé postavy? 
5. Připiš dvě otázky – pro zbývající dvě postavy příběhu. 

Žáci by měli mít dostatek času na vypracování úkolu (minimálně 20 minut). Pokud je někdo příliš 
brzy hotov a přitom jeho práce není odbytá, můžeme mu zadat doplňovací úkol: vyhledej a podtrhni 
v textu podobenství větu, která je nejdůležitější: z pohledu otce – staršího syna – mladšího syna. 

Pak se s žáky posadíme do kruhu a pracujeme společně. Přečte-
me jedno vyprávění z pohledu otce a další pak z pohledu synů. 
Porovnáme názvy příběhů i názvy odstavců, zamyslíme se i nad 
úhly pohledu. Co tyto rozdíly vyjadřují? Pokládáme si pak 
navzájem otázky, které žáci sepsali na konci příběhu. 

Katecheta pak moderuje diskusi pomocí připravených otázek 
a využívá také prací žáků. Přemýšlíme společně o tom, pro koho 
mohla být v Ježíšově době oslovující postava mladšího „marno-
tratného“ syna, pro koho mohla být oslovující postava staršího 
syna. Jak mohli tito lidé vnímat Ježíšův přístup k lidem, k hříš-
níkům? Komu bylo vlastně toto podobenství určeno? Co říkalo 

hříšníkům? Co říkalo „spravedlivým zbožným“? Jak oni mohli vnímat jednání otce? Pro koho může 
být oslovující postava mladšího syna v dnešní době, v dnešní církvi? Kdo by se dnes mohl ztotožnit 
s postavou staršího syna? Jakou otázku (výzvu) klade Ježíš v tomto podobenství dnes? 

Závěr: 
V závěru hodiny si můžeme znovu přečíst podobenství – tentokrát z Bible. Pak žáci posílají Bibli 
v kruhu a každý může přečíst slovo nebo větu, která je dnes oslovila. Hana Baránková 
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HRY – dynamiky 

 Interview 

Po seznámení s podobenstvím o marnotratném synu si děti představí samy sebe v jednotlivých 
postavách podobenství, např. otec, marnotratný syn, druhý syn, přítel, sedlák, sluha milosrdného 
otce, vepř apod. Katecheta pak s jednotlivými postavami může udělat rozhovor. Může se ptát na 
situace známé z podobenství, ale také na pocity postav v různých fázích příběhu. (Příklad otázek na 
staršího bratra: Cos dělal celý den? Jak jsi poznal, že se doma něco děje? Jak jsi na to reagoval? 
Cos řekl svému otci a co svému bratrovi? Jak ses pak rozhodl?) 

 Smíření 

Tato hra může dětem pomoci naučit se nebo objevit, jak můžeme vyjádřit omluvu a usmířit se. Děti 
vymyslí a napíší na lístečky nebo na pěkné kartičky vhodné omluvné vzkazy, např.: promiň mi to; 
už se na mě, prosím, nezlob; chtěl bych být zase tvým kamarádem/kamarádkou; odpusť mi prosím 
atd. Ty mohou někomu dát, položit na lavici, nebo si je odnést domů a použít je v pravý čas, a tak 
se za něco omluvit. Děti pak mohou říct ostatním, jak se usmiřují se svými blízkými. Můžeme se 
zaměřit na dobrý pocit po usmíření. 

 Až půjdu od svého otce…  

Jde o hru pro odlehčení a cvičení paměti. Hraje se na způsob známé hry „Až pojedu do Ameriky, 
vezmu si s sebou… První žák řekne např.: „Až půjdu od svého otce, vezmu si s sebou… peníze“. 
Druhý: „Až půjdu od svého otce, vezmu si s sebou peníze a doklady.“ Třetí: „Až půjdu od svého 
otce, vezmu si s sebou peníze, doklady a jídlo.“ Každý další hráč opakuje všechny věci, které 
jmenovali hráči před ním, a přidá svoji. Když se některý hráč splete, dál už nepokračuje. Kdo 
vydrží nejdéle? JiŠ 

TVOŘIVÉ NÁMĚTY 

 Velikonoční symbolika – slepička s vejcem. Vajíčko patří k tra-
dičním velikonočním symbolům. S dětmi na ně můžeme vyrobit z přenos-
ného kartonu na vajíčka stojánek ve tvaru slepičky (z kartonu na 6 vajíček 
jsou dvě slepičky; z velkých kartonů na 30 vajec to nejde 
tak hezky, protože ty mají trochu jiný tvar). Po odstranění 
víka přenosky odstřihneme její pravý nebo levý roh (obr. 1), 
stojánek zarovnáme odstřižením přečnívající části na pravé 
a levé straně (obr. 2–3). Takto vytvořené tělo slepičky na-
třeme bílou krycí barvou. Z barevné čtvrtky papíru 
nebo tenké mechové gumy vystřihneme červený 
hřebínek a lalůček, žlutý zobáček a dvě bílá kři-
délka (obr. 4), přilepíme je na tělo slepičky a nale-
píme nebo domalujeme oči. Křidélka můžeme na-
hradit bílými či barevnými peříčky. Do slepičky 
pak vložíme obarvené vajíčko. 
 
 
 
 
 
 

 

obr. 1

obr. 2 

obr. 3

obr. 4 
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PŘÍBĚHŮ NENÍ NIKDY DOST 

 Bůh tě miluje 
Jeden člověk měl stále svou duši zastřenou smutkem. Nebyl schopen věřit v dobro. Především ne 
v dobro a lásku Boží. Jednoho dne, když se opět procházel kolem svého rozlehlého obydlí a zabýval 
se pochybovačnými myšlenkami, potkal pastýře. Pastýř byl dobrým člověkem se zářícíma očima. 
Když viděl, jaká je nálada, zeptal se: „Co tě trápí, příteli?“ 

„Cítím se strašně sám.“ „I já jsem sám, ale nejsem smutný!“ „Možná proto, že tebe provází 
Bůh!“ „Ano, to jsi uhodl.“ „Ale se mnou Bůh není. Nemohu věřit v jeho lásku. Copak je možné, 
aby miloval úplně všechny lidi? Copak je možné, aby miloval mne?“ 

„Vidíš tu krajinu kolem nás?“ zeptal se pastýř. „Vidíš okna všech domů?“ – „Ano, vidím, a co 
má být?“ „Tak už nemusíš pochybovat. Slunce je také jedno, a každého okna ve městě, i toho 
nejmenšího a nejskrytějšího, se dotkne svým paprskem. Ty možná pochybuješ o Boží lásce, protože 
máš zatažené žaluzie!“ Z internetu  

 Tři zelené ratolesti 
Byl jednou jeden poustevník, který žil v lese na úpatí hory. Svůj život věnoval modlitbě a dobrým 
skutkům. Každý večer přinášel na horu ke cti Boží pár věder vody. Mnohé zvíře se vody napilo 
a rostliny se osvěžily, protože na kopci vanul neustále ostrý vítr, který vysušoval vzduch i půdu. 
Protože byl poustevník tak zbožný, chodíval s ním vzhůru i Boží anděl viditelný jen poustevní-
kovým očím. Anděl počítal jeho kroky, a když práce skončila, přinášel mu jídlo. Tak zbožný 
poustevník zestárl. Jednoho dne se přihodilo, že uviděl hříšníka, kterého vedli k šibenici. 
Poustevník pravil sám pro sebe: „Teď bude mít, co si zasloužil!“ 

Ten večer, když opět vynášel vodu na horu, se anděl neukázal a ani mu nepřinesl obvyklé jídlo. 
Poustevník se polekal a zkoumal své srdce, zda se nějak neprohřešil, avšak nepřišel na nic, co by se 
Bohu mohlo nelíbit. Nejedl tedy a nepil, lehl si na zem a modlil se den i noc. Když v jedné chvíli 
velmi hořce plakal, uslyšel ptáka, který nádherně zpíval. Poustevník se ještě víc rozesmutněl. „Tobě 
se to zpívá, když se na tebe Pán Bůh nezlobí! Kéž bys mi tak mohl říct, čím jsem ho urazil, abych 

mohl činit pokání a moje srdce se znovu rozvese-
lilo!“ Pták promluvil: „Dopustil ses nespravedlnosti, 
protožes zatratil hříšníka, kterého vedli na šibenici. 
To se Pánu Bohu nelíbilo, protože soud patří jedině 
jemu. Ale když budeš dělat pokání a budeš svého 
hříchu litovat, odpustí ti.“ Po těch slovech se vedle 
poustevníka objevil anděl a držel v ruce suchý kmen. 
„Tento kmen budeš nosit tak dlouho, až na něm vy-
raší tři zelené ratolesti. V noci, až půjdeš spát, si ho 
položíš pod hlavu. Jídlo si budeš vyžebrávat od lidí 
a v jednom domě nesmíš strávit více než jednu noc. 
To je pokání, které ti Bůh ukládá.“ 

Poustevník vzal kmen a šel zpátky do světa, který 
už dávno opustil. Nejedl a nepil nic jiného než to, co 
si vyžebral. Mnohá jeho prosba však nebyla vysly-
šena a mnohé dveře zůstaly zavřeny, takže některé 
dny neměl v ústech vůbec nic. Jednoho dne putoval 

od domu k domu a nikdo mu nic nedal, nikdo ho nechtěl přijmout na nocleh. Šel tedy do lesa a na-
šel jeskyni. V ní seděla stará žena. Poprosil ji: „Dobrá ženo, nechej mne prosím tuto noc ve vašem 
domě.“ Ona však odpověděla: „Ne, to nesmím, i kdybych chtěla! Mám tři syny a ti jsou moc zlí. 
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Stali se z nich lupiči. Když se vrátí domů a najdou tě, oba nás zabijí.“ Poustevník však prosil: 
„Nechej mne prosím zde, uvidíš, že ani mně ani tobě se nic nestane!“ Žena měla dobré srdce, a tak 
se dala oblomit. Poustevník se uložil pod schody a kmen si položil pod hlavu. Když to stařena 
uviděla, zeptala se, proč to dělá. Poustevník jí vyprávěl o svém pokání a o tom, jak zklamal Pána 
Boha, když viděl hříšníka vedeného na šibenici a přál mu to. Když to žena uslyšela, začala hořce 
plakat: „Jestliže Pán takto trestá jednu jedinou větu, co bude s mými syny, až se jednou objeví před 
Božím soudem?“ 

O půlnoci přišli lupiči domů, lomozili a nadávali. Zapálili oheň, a když se jeskyně osvětlila 
a uviděli muže ležícího pod schody, hrozně se rozhněvali a křičeli na matku: „Kdo je to? Copak 
jsme ti nezakázali, abys sem kohokoliv pouštěla?“ – Matka však odvětila: „Nechte ho, je to ubohý 
hříšník, který koná pokání!“ – Lupiči se zeptali: „Co udělal?“ „Dědku, vypravuj nám o svých 
hříších!“ – Stařec se zvedl a řekl jim, jak kdysi zhřešil jedinou větou, a že dodnes za tuto vinu koná 
pokání. Srdce otrlých lupičů se při poustevníkově vyprávění zachvělo tak, že ustrnuli nad svým 
dosavadním životem. Šli do sebe a upřímně svých skutků litovali. Poustevník se zatím uložil znovu 
ke spánku pod schody. 

Ráno ho našli mrtvého. Ze suchého kmene, na němž spočívala poustevníkova hlava, vyrašily tři 
zelené ratolesti. Bůh ho znovu přijal v milosti k sobě.  bratři Grimmové 

VYLUŠTILI JSTE SPRÁVNĚ? 
 Správné odpovědi Chcete být biblionářem:  
1A, 2B, 3C, 4C, 5D, 6D, 7A.; – Nápověda 
„po telefonu“: 1. např. Mt 8,23. – 2. Např. Mk 
10,35. – 3. Dan 6,17. – 4. Tomáš. – 5. Gn 
35,18. – 6. Ex 16,13 a Ex 16,31. – 7. Jan 
18,10. 

 Marnotratný syn. MILOSRDENSTVÍ. 

 Co se děje ve farnosti? Vznikne budova 
kostela – viz obrázek. 

 Poslední večeře. Jména apoštolů: PETR, 
ONDŘEJ, JAKUB, JAN, FILIP, BARTOLOMĚJ, 
TOMÁŠ, MATOUŠ, JAKUB ALFEŮV, 
TADEÁŠ, ŠIMON KANANEJSKÝ. 
JIDÁŠ IŠKARIOTSKÝ odešel ven, 
aby Ježíše zradil. 

 

OKÉNKO DO FARNOSTI 

Farnost a „sousedé“ – II. 

Vztah farnosti k společenským organizacím 

Pod pojmem „společenské organizace“ mám na mysli všechny ty malé 
a menší místní zájmové spolky. Jak jsem se přesvědčil několikrát 

v zahraničí, Evropská unie vítá jejich činnost jako nezbytnou protiváhu vůči stále silnějším 
globalizačním tendencím. Otevřené hranice totiž velmi rychle přispívají nejen k hospodářskému, 
ale třeba i (ne)kulturnímu sjednocování, a tím nepřímo k oslabení či dokonce zániku typických 
místních tradic. 
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Po tomto obecnějším úvodu je možná zřejmější, proč považuji vztah farnosti k místním 
sdružením, činným zejména v kultuře, ale i v jiných podobných oblastech, za velmi důležitý. Církev 
má totiž jednu velmi cennou devizu: představuje velkou světovou rodinu a současně v ní dostávají 
prostor různé kultury a místní tradice. Ač se jí to má někdy za vychytralý tah, přesto dokázala 
kultivovat velké množství pohanských oslav, svátků a zvyků. Farnost tak může nejen přispět k „mu-
zejní“ záchraně místních kulturních hodnot, ale především k jejich skutečnému uplatnění a obnově. 

V kolika místech se pokouší obce a spolky oživit původní křesťanské tradice, které svého času 
zanikly. Původně se například hody a posvícení slavily jako svátek světce – patrona farnosti a vedle 
duchovní náplně měla své místo i ta folklorní. Dnes ovšem dochází mnohdy až ke kuriózním 
situacím, kdy jsou tyto svátky vnímány spíše jako příležitost oživit pospolitý život obce. Tomu pak 
logicky odpovídá i výběr jejich data spíše podle atraktivnosti termínu, stejně tak i náplň těchto 
svátků, postavená vedle tancovačky třeba i na módní přehlídce. 

Obdobně bychom našli nejrůznější iniciativy usilující o obnovu poutních míst, kapliček, křížků 
a hřbitovů, jakýchsi mlčenlivých svědků minulosti. Mnoho obcí i místních spolků si přeje mít ve 
vesnici aspoň kapličku, aspoň zvoničku…, i když jejich touha bývá často spíše podvědomá než 
racionální. 

Mnoho obcí s místními spolky vytváří i zcela novodobé zvyky, jako například tradiční roz-
svěcování vánočního stromu nebo dožínky. Dokonce můžeme být svědky zavádění doslova 
novopohanských zvyků (pálení čarodějnic, keltské žranice, pivní poutě a nebo různé svátky 
komerce). Stále více se totiž zdá, že diktát v prožívání svátků během roku mají obchodní řetězce. 

Farnosti nic nebrání, aby navazovala živé kontakty s těmito spolky, případně se do jejich 
činnosti prostřednictvím věřících zapojovala. Připomeňme si, že staré křesťanské tradice nejen 
oslavovaly Boha, ale také přispívaly k větší sounáležitosti a pospolitosti místní obce. Proto i dnes 
jakákoli podpora aktivit na poli kulturním a osvětovém musí mít tento cíl (nejprve spíš jeho druhou 
a časem pak i jeho první polovinu). Uznání a podporu si zaslouží každá snaha, která odnímá 
společenským událostem pasivní, konzumní povahu a podporuje „sousedský“ život s co nejušlech-
tilejšími cíli a náplní. Na tomto poli pak může farnost velmi krásně spojit síly se všemi místními 
i přespolními lidmi dobré vůle. 

 ThLic. Jiří Kaňa 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI 
☺ Katechetka se ptá dětí: „Děti, jaké známe Boží vlastnosti?“ 

A vzápětí napovídá: „Když Bůh všechno může, jak tomu říkáme?“ 
„Je všemohoucí!“ zní správná odpověď. 
„A když všechno ví?“ – „Vševědoucí!“ 
„A když všude je?“ – „Všudybyl!“ Brno-Slatina 
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S církevním schválením brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho čj. Ep/680/03 z 9. 6. 2003. 
Vychází 9 × do roka (během školního roku). Toto číslo bylo dáno do tisku 10. 2. 2005. 


