
TÉMÁTKO 

Katecheta má podíl na životě církve 
Vždy mne překvapovaly spekulace na téma, zda Pán Ježíš vůbec chtěl založit církev, zda církev 
nevznikla nedorozuměním. Když se na hoře loučil s apoštoly, řekl jim: „Já s vámi jsem po všechny 
dny až do skonání světa.“ Je s námi, každý den to prožíváme. Setkáváme se s ním při každé mši 
svaté, při udělování svátostí, s vírou nasloucháme jeho slovu, on sám je tím Slovem, shromažďu-
jeme se v jeho jménu. Toto vše se děje v církvi. 

U Cesareje Filipovy odpověděl správně Petr na Ježíšovu otázku, za koho máme Syna člověka 
považovat. Pán mu odpověděl: „Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev. Pekelné moc-
nosti ji nepřemohou.“ Církev tedy stojí na Petrovi, na apoštolech, ale je to jeho, Kristova církev, 
jeho projekt, je to vybraný způsob, díky kterému mezi námi na světě působí a nás posvěcuje. V listě 
Efezanům jsme nazváni údy tajemného těla, církve, hlavou tohoto těla je ale on. Co by bylo tělo bez 
hlavy? 

Když na cestě před Damaškem zastavil Šavla a ptal 
se ho: Proč mě pronásleduješ, Šavel se polekal; neměl 
tušení, že pronásleduje samotného Pána. Bojoval přece 
proti novému učení, které šířila jakási sekta, odvolávajíc 
se přitom na vzkříšeného Ježíše. Sotva by něčemu tako-
vému uvěřil, kdyby si na něj Pán Ježíš nepočkal, neoslo-
vil ho osobně a na čas neoslepil, aby v tom nevidění 
mohl uvidět. A pochopit, že pronásledování věřících 
vztahuje Pán Ježíš na sebe. A naznačuje, že kdo proná-
sleduje církev, dotýká se jeho samotného, hlavy církve.  

Všelijakých kritik na adresu církve, počínaje pape-
žem, slýcháme mnoho. Někdy poněkud oprávněných, 
jindy zcela neoprávněných. Málokdo si přitom ale 
uvědomuje, že kritizovat církev znamená též kritizovat Pána Ježíše, svatého Boha a hlavu církve. Je 
to nebezpečné. Kdyby pochopili, o kom to vlastně mluví, třeba by byli pokornější a pozornější 
a mezi kritizované by zahrnuli především sebe. 

Katecheté dostávají kanonickou misi k výuce ve službě církvi. Tím se potvrzuje nejen jejich 
dobrá vůle, ale také jejich kvalifikace. Stávají se vyslanci Pána Ježíše, kterého mají dobře 
reprezentovat. Nemluví jen za sebe, ale za církev. Tím spoluvytvářejí obraz církve, jsou svědky 
Boží dobroty a lásky. Váš Karel Herbst 
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VZDĚLÁVÁME SE 
 Jak se stát bližním (Lk 10,29-37) 

Ježíš se opět projevuje jako ten, kdo převrací lidské představy. To 
je vidět už na tom, že právník-učitel zákona se ptá „kdo je můj 
bližní?“, ale Ježíš neodpovídá na tuto otázku, ale na jinou, daleko 
důležitější: „Jak se staneš ty bližním?“ Aby o překvapení a zvraty 
nebyla nouze, rabbi z Nazareta neodpovídá přímo, ale (opět) 
záhadným způsobem, pomocí podobenství, které je přesněji vzato 
vyprávěním-příkladem. 

Výklad 
29 Jak chápat výraz „ospravedlnit se“? Učitel zákona chce 

ospravedlnit to, že položil otázku, na kterou znal odpověď. Jeho 
otázka („Kdo je můj bližní?“) byla probírána v židovských 
školách. Snahou bylo vyložit místo z Lv 19,18: „Budeš milovat 
bližního svého jako sebe sama“ (jako bližní byl chápán Izraelita 
a cizinec, který přebývá jako přistěhovalec v Izraeli). K této kon-
troverzní záležitosti Ježíš zaujme určitý postoj skrze obrazné vy-
právění, a to způsobem zcela nečekaným. 

30-32 Proč se kněz a levita vyhnuli tomu ubožákovi? Text 
o tom nic neříká. Jen se konstatuje holý fakt, bez uvedení moti-
vace. Někdy se v komentářích uvádělo, že se kněz a levita vyhý-
bají ležícímu ubožákovi, aby se nestali obřadně nečistými (v pří-
padě, že by se dotkli mrtvoly). Toto vysvětlení neobstojí, protože 
oni nekráčeli do Jeruzaléma, nýbrž se právě vraceli odtamtud. 
Navíc v textu se neříká, že to byl člověk mrtvý, ale polomrtvý. Jiný 
výklad vycházel z toho, že zrovna kněz a levita se ukazují ve 
špatném světle: není snad text polemikou vůči kněžím a obětem? 
Ani toto neobstojí. Lukáš má velkou úctu k chrámu a kněžím (1,5-
25; 5,14; 17,14; 24,53). 

33-37 Tím, že zde vystupují „tři třídy“ (kněz, levita a Sama-
ritán), se chce pravděpodobně zrcadlit a obměnit tehdejší běžné 
rozdělení na kněze, levity a lid. Záměnou lid – Samaritán se 
vyvolává určité překvapení. 

Samaritáni byli považováni za odpadlíky, byli pohrdáni a vy-
loučeni ze společenství Izraele. A právě tento odpadlík se zachová 
jako spravedlivý. Milosrdné počínání tohoto člověka se popisuje 
pomocí 14 sloves (dvakrát sedm – verše 33-35: sedmička je číslo 
plnosti). A je zajímavé, že sedm sloves se vyskytuje v podobenství 
o milosrdném otci (Lk 15,20), aby se vyjádřilo rovněž plné přijetí 

(jak Samaritán, tak i otec pojali lítost). Štědrost Samaritána je v příkrém kontrastu k netečnosti 
kněze a levity. Vyprávění se tedy vposledku točí kolem základního kontrastu nic – všechno. 

Od bližního-objektu k bližnímu-subjektu 
Od otázky „Kdo je můj bližní?“ (kterému prokázat milosrdenství – bližní jako objekt) Ježíš pře-
chází k jiné otázce: „Kdo se zachoval jako bližní?“ (bližní jako subjekt). A dále je zajímavé, že 
Ježíš nevstupuje do „hnidopišské“ diskuse o tom, komu prokázat milosrdenství a komu ne. Onen 
polomrtvý člověk není identifikován jako Izraelita, pohan nebo Samaritán.  
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Vědět a jednat 
Tímto vyprávěním se uskutečňuje přechod od teoretické otázky („Kdo je můj bližní“ – perspektiva 
abstraktní a „neangažovaná“, na rovině vědění) k praktické výzvě („Jdi a jednej stejně tak“). Z ro-
viny vědění jsme přešli na rovinu jednání. Učitel zákona očekával teoretické objasnění, a místo toho 
se dočkal výzvy k angažovanosti. Láska k bližnímu je především angažovanost, otevřenost k dru-
hému. „Kdo je můj bližní?“ – toto vyprávění mi říká, že bližního najdu na své cestě – a já budu 
(resp. nebudu) tím bližním. Perspektiva už není teoretická a statická, ale konkrétní a dynamická. 
Láska k bližnímu není problémem, který se má prodebatovat, ale hodnotou, která se má žít. Bližním 
se stanu tomu, kdo mě nejvíc potřebuje. 

K zamyšlení 
Pros o pohotovost a ochotu přiblížit se tomu, kdo je na tvé cestě. Pros o otevřené oči, abys viděl 
rány druhých. P. Angelo Scarano, S.S.L. 

INSPIRACE PRO KATECHEZI 

Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37) 

KATECHEZE 
Práce s dnešním podobenstvím je rozdělena do dvou částí. Nejprve se žáci zabývají postavou člo-
věka přepadeného lupiči a přemýšlejí o svých vlastních zkušenostech s podobnou situací. Na 
základě tohoto vcítění do potřeb zraněného můžeme udělat další krok – nechat se zasáhnout 
výzvou: „Jdi a jednej také tak.“ Práce je časově poměrně 
náročná a je vhodné ji zařadit spíše jako program pro 
společenství nebo ji rozdělit do dvou hodin. 

Pomůcky: 
Pro každého žáka velká kreslicí čtvrtka, temperové barvy. 

1. část 
Přečteme si se žáky podobenství o milosrdném Samari-
tánovi. Zaměříme jejich pozornost na zraněného člověka. 
Co prožíval? Podobá se jeho příběh něčemu v našem 
životě? 

Věnujeme pak dostatečný časový prostor k osobnímu 
zamyšlení žáků, během kterého budou malovat tempero-
vými barvami znázornění situace nebo pocitů, kdy se cítili jako onen člověk z podobenství. Každý 
pracuje sám v klidu, během malování je vhodná tichá klidná instrumentální hudba. 

K přemýšlení můžeme nabídnout tyto otázky: 

Kdy jsem byl v situaci zraněného člověka? Kdy jsem se cítil jako zbitý, jako okradený? Kdy 
jsem potřeboval, aby se ke mně někdo přiblížil?  

Byl tehdy někdo poblíž, ale nevšiml si mne? Jaký to pro mne byl pocit? Kdo se ke mně 
naopak přiblížil? Kdo kvůli mně sešel ze své cesty? Kdo mi pomohl? Jak to udělal? Co v jeho 
přístupu ke mně bylo pro mne nejdůležitější? 

Jakmile žáci skončí svou výtvarnou práci, rozdělíme je do skupinek po třech až čtyřech. Jejich 
úkolem pak bude navzájem si prohlédnout své výkresy. Nejprve nikdo nemluví o své kresbě, ale 
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naopak ostatní mohou říci, co v jeho ztvárnění vnímají. On pak může říci, co chtěl vyjádřit i co ho 
při úvahách nad tématem napadlo. Své kresby si žáci mohou navzájem i každý sám pojmenovat. 

To, o čem jsme mluvili ve skupinkách, můžeme krátce shrnout i v rámci celé třídy. Katecheta 
může směřovat rozhovor hlavně k otázce, co mi v této situaci pomohlo. Často je to právě zájem 
druhého člověka, to, že si mne všiml, že o mne projevil zájem. 

Z kreseb pak vytvoříme společnou nástěnku, plakát a doplníme ho nápisy s názvy prací i s ně-
kterými myšlenkami, které při povídání padly. 

2. část 
Dále pracují žáci opět v malých skupinkách. Vrátíme se k nástěnce vytvořené z prací žáků. Svůj 
pohled ale obrátíme ke svému okolí. Mluvíme společně o těchto otázkách: 

Kdo v mém okolí asi prožívá podobné pocity jako onen člověk z podobenství? Kdo ještě? 
Jakého zraněného potkávám na své cestě? Co by právě pro tohoto člověka mohlo být ošetřením 
jeho ran? Jaká i zdánlivá maličkost mohla pomoci? Co mi brání, abych kvůli němu sešel ze své 
cesty a pomohl mu? Na co se nejčastěji vymlouvám? Jak můžu ještě dnes odpovědět na Ježíšovu 
výzvu „Jdi a jednej také tak“? 

Po práci ve skupinkách ponecháme časový prostor, aby si každý mohl poznamenat myšlenky 
nebo nápady, které se vynořily při rozhovoru. 

Závěr 
V závěru setkání se shromáždíme kolem výtvarných prací žáků. Znovu přečteme text podobenství, 
následuje modlitba vlastními slovy. Hana Baránková 

HRY – dynamiky 

 Novinové zprávy 

Katecheta donese několik kusů novin (denní tisk nebo různé časopisy). Děti z nich vystřihnou 
zprávy o lidech, kteří se ocitli v nouzi, nebo o těch, kteří nějakým způsobem pomohli či se snaží 
pomáhat druhým. Zprávy se nejprve přečtou. S dětmi pak můžeme diskutovat o tom, jak by se dalo 

potřebným pomoci, která aktivita pro druhé se jim líbí a kterou 
by samy podpořily. Novinové články pak mohou nalepit na 
velký arch papíru. 

 První pomoc 

Milosrdný Samaritán v podobenství dokázal ošetřit raněného. 
Katecheta se zeptá, zda se děti někdy dostaly do situace, kdy 
musely druhým pomoci, někoho ošetřit, a co udělaly. Společně 
si pak mohou připomenout několik pravidel první pomoci, např. 
jak ovázat ránu, zopakovat důležitá telefonní čísla apod. 

 Kdo potřebuje pomoc 

Děti dostanou za úkol napsat, kdo potřebuje v jejich okolí 
pomoc. Spolu s katechetou pak přemýšlejí, co by pro tyto lidi 

mohli udělat (sami nebo všichni společně). Varianta: Děti samy nebo ve skupinkách pantomimicky 
předvádějí, jak mohou pomáhat druhým. Ostatní hádají, o jakou pomoc se jedná a kdo jaké postavy 
v pantomimě představuje. Děti mezi sebou mohou soutěžit, kdo uhodne nejvíc situací. JiŠ 
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TVOŘIVÉ NÁMĚTY 

 Maketa farnosti 

Z malé krabičky od zápalek si každé dítě může 
vyrobit model domu, ve kterém bydlí. Krabička 
se oblepí, pomaluje a přilepí se na ni střecha 
z barevného papíru. Dovnitř se může vložit slo-
žený papír, na kterém je napsáno, kdo všechno 
v tomto domě či rodině bydlí a patří do farnosti. 
Z krabiček od zápalek můžeme postavit i kostel 
a faru. Na arch papíru pak rozmístíme kostel 
a kolem něho v různé vzdálenosti domečky (po-
zději je můžeme přilepit). Děti domalují cesty a silnice od domečků ke kostelu a vyrobí z papíru 
další budovy a věci, které se ve farnosti vyskytují – lavičky, stromy, hřbitov, boží muka, kapličku, 
ale třeba i náměstí, obchod, zdravotní středisko, park apod. 

Můžeme uspořádat i malou vycházku po farnosti nebo kolem kostela. Po návratu děti do makety 
zakreslí to, co si z vycházky zapamatovaly. Nad společně vyrobenou maketou farnosti, kde má 

každý své místo, se pak můžeme společně po-
modlit za naši farnost a všechny lidi, kteří do ní 
patří. Když domečky a kostel jen namalujeme, 
vznikne plochá „mapa“, kterou můžeme použít 
jako dekoraci učebny, zavěsit ji a třeba s ní 
i dále pracovat.  JiŠ 
 

PŘÍBĚHŮ NENÍ NIKDY DOST 

 Jak se vejce stalo velikonočním symbolem 
Kateřina byla královskou dcerou v Egyptě. Žila před mnoha a mnoha lety v Alexandrii. Tenkrát tam 
vládl římský císař. Jmenoval se Maxencius a byl nejmocnějším mužem na zemi. 

Jednoho dne navštívil město Alexandrii. Povolal si k sobě Kateřinu, protože byla známá svou 
velkou moudrostí. Chtěl, aby mu vyprávěla o Ježíšovi. Dozvěděl se totiž, že je křesťankou. 

Kateřina znala hodně příběhů o Ježíšovi. Císař naslouchal s napětím. Líbilo se mu, co Ježíš 
dělal. Všichni jeho rádci se tomu divili. Císař totiž křesťany pronásledoval. Mnozí byli na jeho 
příkaz popraveni. Kateřina vyprávěla o Ježíšově životě, o jeho smrti a nakonec také o jeho zmrt-
výchvstání. „Zmrtvýchvstání?“ zeptal se císař překvapeně. Kateřina přitakala. Tomu se císař začal 
hlasitě smát a volal: „To ti budu věřit, leda když z mrtvého kamene probudíš nový život!“ 

Kateřina odešla sklíčená. Ale pak ji něco napadlo: koupila od jednoho hospodáře slepičí vejce, 
na kterém seděla kvočna a mělo se z něj brzy vyklubat kuřátko. S tímto vejcem šla Kateřina 
následujícího dne k císaři. „Tak co, chceš se o to pokusit?“ vysmíval se jí císař. Kateřina mu 
ukázala vejce. V tu chvíli se ve vejci objevila trhlina a mláďátko se začalo klubat ven. Císař se 
trpělivě díval, jak se mládě osvobozuje za vajíčka. Posměch z jeho tváře zmizel. 

„Zdánlivě mrtvé,“ řekla Kateřina. „Zdánlivě mrtvé, a přece plné života!“ 

Vypravuje se, že císař zůstal zaraženě mlčet. A tak se obyčejné vejce stalo vejcem veliko-
nočním. Stalo se symbolem toho, co se nedá lidsky pochopit: Kristus vstal z mrtvých. Opravdu 
vstal! Willi Fährmann 
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 Příběh jednoho pšeničného zrnka 
Když rozsévač skončil svou práci, semínko se ocitlo mezi dvěma hroudami černé půdy a bylo z to-
ho smutné. Tma a vlhko byly stále intenzivnější a k večeru ještě ke všemu začalo pořádně pršet. 
Semínko propadlo beznaději. A začalo vzpomínat. 

Vzpomínalo na dobu, kdy se vyhřívalo na sluníčku a pevně 
drželo na silném klasu, kdy ho houpal vítr a kolem dokola byli 
bratříčci a sestřičky. Byla to krásná doba, ale jak rychle utekla! 

Jednoho dne přišla kosa se svým ječivým zpěvem a všechny 
klasy pokosila. Sekáči pak klasy svázané do otepí naložili na vozy. 
Pak přišlo ještě něco horšího: mlatci se pustili do mlácení a žádný 
klas nešetřili. Zrnka, která od malička držela pospolu, se rozlétla na 
všechny strany a většina už se nikdy nepotkala. V pytli pak přece jen 
našla nové přátele. Byla tam trochu stlačená, to je pravda, ale aspoň 
si mohla spolu povídat. Teď však bylo zrnko v temné zemi úplně 
samo. 

„Proč jsem bylo stvořeno, když mám teď tak bídně skončit svůj život? Nebylo by lepší, abych 
nikdy nepoznalo život a sluneční paprsky?“ pomyslelo si. Vtom uslyšelo z hloubky země nějaký 
hlas. „Neboj se! Zemřeš proto, aby ses zrodilo pro ještě krásnější život.“ 

„Kdo jsi?“ ptalo se ubohé zrno. A zdálo se mu, že ten Hlas mluví k celé zemi, ba dokonce k ce-
lému vesmíru. „Já jsem ten, který tě stvořil a který tě teď chce stvořit podruhé.“ 

Zrnko se tedy odevzdalo vůli Stvořitele a už se na nic neptalo. 

Jednoho jarního rána vystrčil z vlhké země hlavičku malý zelený klíček. Rozhlížel se a kochal 
krásou, kterou uviděl. Byl to klíček z našeho zrnka. Na modré obloze svítilo slunce a zpíval skři-
vánek. Klíček nebyl sám. Kolem sebe měl zástup klíčků – svých bratříčků. Křehká rostlinka byla 
zaplavena radostí z toho, že existuje, a kdyby to bylo možné, vyskočila by až k nebi a políbila by 
ho. Bruno Ferrero 

 Nejdůležitější je láska 
Dva mladí muži se chtěli stát řeholníky a vstoupit do přísného kláštera. „Víte, že v našem řádu je 
hlavní povinností mlčení?“ ptal se jich opat zkoumavým pohledem. „Jistě,“ odpověděl první z nich, 
jmenoval se Pius. Druhý, Benedikt, jen tiše přikývl. „Dobře, tak tedy uděláme jednu zkoušku. Zítra 
půjdete, kam vás nohy ponesou, a večer nám řeknete, zda jste dokázali celý den mlčet.“ 

Druhý den oba vyrazili. Když je lidé zdravili, jen s úsměvem přikývli. Když na ně někdo zavolal 
něco legračního, tiše se smáli. Hospodáři, který jim nabízel svezení na svém povoze, mlčky 
naznačili, že děkují, ale že to nepotřebují. 

V poledne uviděli v jednom městečku na tržišti skupinu chlapců, kteří trápili malého psíka: 
přivázali mu na ocas řetěz, který rachotil o dlažbu, když se pokusil utíkat. Pius odvrátil od této 
scény zrak a vedl Benedikta do vedlejší ulice. Ten však chytil jednoho chlapce, osvobodil psa a vy-
činil klukům i přihlížejícím, takže se přestali smát. Pius nad tím udiveně kroutil hlavou. 

Krátce nato procházeli vesnicí, ve které vyrostli. Netrvalo dlouho a přidala se k nim dvě 
děvčata, se kterými chlapci dříve chodili. Jedna se obrátila na Pia: „Proč jsi byl tak dlouho pryč? 
Proč ses mi ani neozval? Copak jsi na mne zapomněl?“ On však odvrátil hlavu a neodpověděl, jako 
by byla vzduch. Druhá se obrátila s pláčem na Benedikta: „Víš, jak jsem tě měla a ještě mám ráda. 
Tys na mě zapomněl?“ Benedikt podruhé promluvil: „I já jsem tě měl rád. Ale cítím, že mě Bůh 
volá, abych mu zcela sloužil. Už neplač! Bůh ti žehnej.“ A na rozloučenou ji pohladil po hlavě. Její 
oči zazářily. Benedikt si přitom ani nevšiml nesouhlasného pohledu svého společníka. 
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Když už se blížili zpět do kláštera, obrátil se na ně jeden pocestný: „Zabloudil jsem, ale musím 
se ještě dnes dostat do města. Poradíte mi jak?“ Pius šel mlčky dál, Benedikt se však zastavil a vy-
světlil poutníkovi, kudy vede cesta do města. 

Už byla tma, když vstoupili do sálu, kde byli shromážděni bratři plní očekávání. Opat se obou 
zájemců o řeholní život otázal: „Nu, jak jste obstáli dnešního dne ve zkoušce mlčenlivosti?“ 

Pius radostně přikývl: „Bylo to sice občas těžké, ale protože jsem se v srdci modlil, dokázal 
jsem celý den mlčet. Otče opate, myslím, že jsem hoden, abych byl do vašeho řádu přijat.“ 

Opat se podíval na Benedikta, který bezradně pokrčil rameny a vysvětloval: „Třikrát jsem ve 
zkoušce neobstál. Jednou šlo o zvíře, které trápili chlapci, pak jsem potkal svou dívku, která mě má 
dosud ráda a prosila mne o přátelské slovo, a nakonec jsem jednomu zbloudilému vysvětlil 
správnou cestu. Otče opate, nejsem tedy hoden, abych byl přijat. Ale dělal jsem to, co jsem považo-
val za správné. Prosím, uložte mi pokání.“ 

Všichni shromáždění bratři dlouho mlčeli. Pak se znovu ujal slova opat. „Bůh sám nám přikázal, 
abychom pozvedli svůj hlas za němého. Udělals tedy dobře, když ses zastal trápeného psíka. 
Kdybys milující dívce nedal žádnou odpověď, byl bys nelidský. A kdo nechá putujícího dál bloudit, 
nemá v klášteře co pohledávat. Proč tedy pokání? Přistup blíž, Benedikte, chceme tě nazývat svým 
bratrem, protože tys pochopil mlčení správně. Ty však, Pie, máš před sebou dlouhou cestu, protože 
se ještě musíš naučit, že největším přikázáním je láska. Jen láska ti může nařídit, zda máš mluvit, 
nebo mlčet.“  neznámý pramen 

VYLUŠTILI JSTE SPRÁVNĚ? 
 Správné odpovědi Chcete být biblionářem:  1C, 2D, 3D, 4A, 5B, 6C, 7A.; – 

Nápověda „po telefonu“: 1. Mt 28,6; Lk 24,6. – 2. Lk 5,19. – 
3. Mt 6,9. – 4. Žalm 1-150. – 5. Gn 29,16. – 6. Mt 27,24. – 
7. Sk 9,36. 

 Milosrdný Samaritán. Dokáže například: zastat se slabšího, 
pomoci mladšímu, věnovat čas nemocnému, půjčovat své věci, 
všímat si, co kdo potřebuje… (děti vymýšlejí samy své odpo-
vědi). 

 Služby ve farnosti: kněz, kostelník, lektor, katechetka, mini-
strant, varhaník. (Další: akolyta, jáhen, úklid, aranžování květin, 
nástěnkář apod.) 

 Ježíš je jako dobrý pastýř. Vyluštění viz obrázek vlevo. 

OKÉNKO DO FARNOSTI 

Farnost a „sousedé“  – III. 

Kontakty přes hranice farnosti 

Každá farnost je buňkou církve. Ve skutečnosti jsou takovými buňkami 
církve jednotlivé diecéze se svými biskupy, protože biskupové jsou nástupci apoštolů a garanty 
jednoty v rámci své diecéze i mezi diecézemi navzájem. Farnost proto musí svou nejbližší širokou 
rodinu hledat především ve své diecézi, kolem svého biskupa. Měla by proto vědět o všech akcích 
a iniciativách, kterými diecéze žije, a neuzavírat se do sebe. Získá nápady a inspiraci pro svůj život 
a současně může samozřejmě obohatit druhé svými zkušenostmi.  
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V rámci diecéze, ale i za jejími hranicemi lze najít farnosti, se kterými je možné udržovat živější 
kontakty, ať už jde o výměnné nebo společné akce. Ctí se tak misijní zásada „pomoc není nikdy 
jednostranná“. Zde bych chtěl upozornit na dvě důležité věci. 
Budeme si totiž muset stále více zvykat na to, že bez osobní 
upřímné solidarity jednotlivých farností bude budoucnost 
církve v naší republice velmi velmi těžká. Určitě se časem bude 
muset přistoupit na nějakou formu finanční vzájemné výpo-
moci bohatších farností vůči chudším, a je jedno, zda to bude 
systémem centrálního sběru a přerozdělování nebo vytvořením 
skupin bezprostředně si vypomáhajících farností. Současně si 
budou muset všichni věřící uvědomit, že tzv. misijním oblas-
tem (někdy se jim říkává „duchovně mrtvé“) není možné 
pomoci jen vysláním kněze a peněz. Bez „infikování“ zdravým 
společenským křesťanským životem není možné žádnou misij-
ní oblast oživit. Proto ty farnosti, které jsou schopné se o svůj 
společenský život z víry jakkoli podělit, mají pro misijní působení církve rozhodující význam. 
Zárodkem i té nejmenší farnosti musí být živé společenství věřících shromážděné kolem kněze. 
Nadšený kněz nebo nadšení jednotlivci mohou dát první impuls, pokud se však nepodaří s pomocí 
živých a zdravých buněk vyrůst nové malé buňce, úsilí se velmi brzy stráví. 

A konečně si každá farnost musí připomínat vzájemnou odpovědnost vůči věřícím celého světa, 
a to zase především prostřednictvím svého biskupa. Biskupové mohou podpořit takové instituce, 
které těmto nadnárodním kontaktům pomáhají. Ať už jsou to různé finanční fondy (např. v Němec-
ku fond Renovabis) a nebo další podpůrné iniciativy (např. Papežská misijní díla, adopce na dálku). 
Kromě takovýchto víceméně pravidelných forem existují také další příležitostné kontakty zejména 
při nadnárodních poutích, seminářích, ale i na rovině osobních přátelství a v neposlední řadě i na 
vlně nejrůznějších celosvětových církevních hnutí. 

Všechny tyto kontakty mají jediný cíl: stále si uvědomovat, že jsme v Ježíši Kristu jedna rodina 
církve, i když její jednotlivé části mají své vlastní zvyky, starosti a radosti. 

ThLic. Jiří Kaňa
 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI 
☺ „Děti, co musíme udělat, aby nám byly odpuštěny hříchy?“ 

Děti jmenují a jmenují, co všechno musíme udělat. 
Paní katechetka se ptá: „A co ještě?“ 
Přihlásí se jedno děvčátko: „Ještě musíme ty hříchy vykonat!“ 

☺ „Kdo byli Alžběta a Zachariáš?“ – 
„Zachariáš nevím, ale Alžběta byla královna.“ (Rosice) 
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Kdo se pozorně dívá, může 
dnes najít podivuhodnou 

mnohotvárnost 
křesťanských forem života, 

ve kterých už je 
církev zítřka 

opravdu viditelně přítomná 
uprostřed nás. 

Joseph kardinál Ratzinger


