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Nežijeme v lehké době. Bojujeme s pandemií, s inflací i drahými energiemi a spoustou dalších problé-
mů. Roste mezinárodní napětí a bojíme se o mír. Svět rozbitý na spousty představ a osobních priorit je
v pokušení se hádat a bojovat. Vybudování něčeho pozitivního však nelze dosáhnout štěpením a ne-
smiřitelným bojem, ale spoluprací. Počítačová kultura nás svádí k vytváření uzavřených skupin a k ne-
smiřitelným postojům k těm, kteří vidí věci jinak. Všichni jsou specialisty na všechno, nepřekonatelné
hranice procházejí i některými rodinami. 

Spory kolem covidu a očkování jsou jen malou ukázkou daleko hlubších problémů společnosti, jakými
je například chápání pravdy, o níž si někteří myslí, že ji vlastní, či dokonce, že ji mohou vytvořit a pro-
sadit  mocí  své  vlastní  autority  či  taktiky.  Zatímco pravdu můžeme jen  pokorně hledat.  A  nejlepší
cestou k jejímu nalezení je, když hledáme společně. 

Tak nějak bude začínat pastýřský list na dobu postní. Když jsem zpracovával diskuse kolem přípravy
kandidátů kněžství (nejde jen o bohoslovce), poznamenal jsem si o této generaci:

Zdá se mi, že zkušenost snadného dosahování cílů pomocí nejnovější techniky omezuje jejich připra-
venost zdolávat překážky, když je to náročné. Rozhodují se hodně podle citu a nezajímají je rozumové
argumenty, nebo jsou sice schopni racionálně uvažovat a přesně popsat situace, zásady a východiska,
ale nakonec řeknou, že pro ně je cit rozhodující. Některým duchovní svět splývá s virtuálním a nerozvíjí
se smysl pro realitu (i uváděním víry do skutků), chybí zkušenost tělesné námahy a proto potřeba
konkrétního boje s pokušením je pro ně překvapením.

Přesyceni informacemi a bohatými nabídkami se hůř orientují a brzy jsou unaveni. Trápí je stres. Po-
třebují hodně odpočívat, mít čas pro sebe. Někteří snadno naletí falešným zprávám, zvláště když mají
nádech obrany svobody a práva proti oficiálním názorům, či je přitahují mimořádná poselství a sou-
kromá zjevení. Jiní si vše prověřují z dokumentů a stejně se rozhodnou podle sebe, i když jde o roz-
hodnutí představených. Někteří utíkají ze složitého světa do minulosti, která už není, a proto se v  ní
nedá žít,  leda schovat jako exponát ve skanzenu. Volají  po průhlednosti a chtěli  by všechno kont-
rolovat, protože chybí důvěra, která je ve společnosti stále vzácnější. Neschopnost důvěry pak brzdí
rozvoj víry.

Zveřejňování svých myšlenek, pocitů a zážitků na internetových sítích jim nahrazuje hovory s Bohem.
Jsou  zvyklí  hodně  komunikovat,  ale  především  ve  svých  bublinách.  Internetové  diskuse  je  vedou
k stručnému a lapidárnímu vyjadřování svých názorů. Víc myslí na to, aby zaujali, než na to, aby nedě -
lali  gramatické chyby. Vůbec nehledají  vhodná slova, aby například nezranili.  Stačí jim vyjádřit  se
pokud možno rychle a silně, ale nepřemýšlí nad tím, jak druhému usnadnit přijetí podaného názoru.
Snaží se být úspěšní či udělat kariéru. Co neslouží k dosažení jejich cíle, odmítnou jako ztrátu času.

V diskusích ve školním prostředí jsem v poslední době slyšel: Covidové děti jsou na tom hůře než dřív
se soustředěním a s vytrvalostí při práci – učení. Mají větší dluhy ve znalostech. Chybí jim kolektiv, ne-
rozvíjejí vztahy, některé se uzavírají a přibývá psychických problémů. (UP mívala 8-10 psychických ko-
lapsů u studentů ročně. Loni to bylo 80.)

V nedávné době jsem mluvil s několika kněžími, u nichž hledali pomoc rodiče školáků prvního stupně
(čtvrťáci) v otázkách sexuálních problémů u dětí. V jednom případě šlo o sexuální zneužívání spolužá-
ků podle porna, které si prohlíželi na mobilu. V druhém případě spor čtvrťaček, jestli jsou opravdu
děvčata.



Vychrlil jsem na vás spoustu problémů, ale to jsem jen připomněl, na co jsem narazil v  poslední době.
Možná by každý z vás doplnil další stránky. Nejsme schopni řešit všechno a ani nebudeme, ale uvědo-
mujeme si, že v takové situaci máme plnit své poslání katechetů. Jak začít?

Především se mi zdá důležité přijmout to, že mě do tohoto prostředí posílá Bůh a mým prvním úko-
lem je milovat tyto konkrétní lidi a v této situaci, protože je miluje sám Bůh a já mám jeho lásku
předávat.

Každého z nich Kristus vykoupil. Vykoupený není totéž jako nevinný před prvotním hříchem. Vykou-
pený je uzdravený, kterému Ježíš říká: Jdi a už nehřeš. Celou svou naukou Ježíš ukazuje, jak má žít vy-
koupený člověk, a svátostmi ho posiluje, svou láskou ho doprovází.  Naší úlohou je: Ukázat krásu
života vykoupených, získat jejich zájem, probudit touhu po takovém životě, nadchnout a přátelsky
doprovázet.

Máme ukazovat, že vykoupený se především raduje z vykoupení tak, že ani každodenní problémy mu
nemohou radost úplně pokazit. Uprostřed všech nejistot má jistotu, že ho Bůh miluje. Žádný problém
a žádné trápení nemohou být tak silné, aby mu vzaly všechnu naději. Čím hlubší prožívá smutek, tím
víc spoléhá na svého Vykupitele. Čím větší je soustředění na Spasitele, tím větší je osvobození od vlast-
ního já. Čím větší je důvěra v Boha, tím rychleji padají mezilidské hradby a roste ochota přijmout Boží
myšlení, požadavky a zásady, které Bible shrnuje do jediného přikázání lásky. Tam, kde vládne Boží
láska,  přichází  zázrak  uzdravení  jednotlivců  i  společnosti,  protože  ten,  kdo  se  raduje  z  odpuštění
od Boha, odpouští velkoryse těm, kdo se provinili proti němu. Ten, kdo vidí, jak mu Bůh pomáhá, po-
máhá potřebným okolo sebe. Kdo se modlí s důvěrou, že mu Bůh naslouchá, naslouchá těm, kteří mlu-
ví  k němu.  Ten,  kdo se  raduje  z pokladu víry,  se  snaží  k němu přivést  druhé,  takže  každý šťastný
křesťan se stává misionářem. Vykoupený prostě ví, že nepatří sám sobě, ale Kristu, který si ho koupil
za cenu vlastní smrti, a je klidný, protože Kristus se umí postarat o to, co mu patří.(past. list)

Jako katecheti jsme hlasateli a učiteli víry. Nejde však jen o obsah. Základem víry je vztah, bez něhož
je obsah mrtvý. O mrtvoly se zajímají jen pohřební ústavy, případně vyšetřovatelé či soudci, v  někte-
rých případech historici. Ostatní jen zaregistrují krátkou informaci o úmrtí.

Má-li být obsah víry pro ostatní zajímavý, musí ho nést živý vztah, vztah, který probouzí a přináší
život, dává život obsahu. Zdravý vztah víry svědčí jak o nositelích vztahu, tak o obsahu víry. My jsme
někdy smutní z toho, že se víra nepředává v rodinách z generace na generaci, ani nešíří, že i naši žáci
ji někdy ztrácejí. Proto se pravdivě ptejme: Není nějaká chyba také u nás učitelů? Nesoustředili jsme
se třeba příliš na předávání obsahu a nezanedbali jsme budování vztahu jako základu víry? Někdy se
vymlouváme, že dar víry je milost, o kterou je třeba jen prosit. To je pravda, ale ten dar je třeba při -
jmout, pěstovat a rozvíjet. Kolik se za dar víry pro naše žáky a jejich rodiny modlíme? Co děláme pro
opravdový rozvoj víry nám svěřených? 

Začněme u nás. Dar víry dostal kdysi každý z nás. Jinak by z nás nebyli katecheti. Obsah jsme nastu-
dovali a snad i poctivě předáváme svým žákům. Jestli se dost neradujeme z hojných plodů, může to
být zaviněno nezájmem žáků, či špatným předáváním, útoky nepřítele, který jim vyrve, co jsme zasa-
dili, nebo předáváním mrtvé nauky bez živého vztahu, či tím, že v adresátech naší výuky se víra dál
nepěstuje a nerozvíjí. Jak jsme řekli výše, nedostatek vztahu může působit, že obsah je mrtvý a proto
normální lidi nemůže zajímat víc, než jako jedna informace ve zpravodajství či v dějepisu. 

Ptám se konkrétně na svůj vztah víry: Vydává o něm svědectví moje živá touha mít Boha, v  něhož
jsem uvěřil,  opravdu  na prvním místě? Má tedy Bůh  přednost  před  mými  zájmy a  přede  mnou
samým? Jak to dopadá ve chvílích zkoušek? Nechám se vést jeho slovem, jeho přáním? Osvojil jsem si
jeho slovo natolik, že lidé, s nimiž se stýkám, mohou v každém mém jednání a vystupování zakusit



přítomnost Boha, který mě proniká? Docela konkrétně se musíme ptát: Mohou moji žáci mít po se -
tkání se mnou pocit, že v té chvíli byl Bůh blízko? Snažím se o to, či aspoň na to myslím? Mohli skrze
mou vstřícnost, laskavost, trpělivost a úctu k nim zakusit, že jsem je miloval Boží láskou, že jsem
v nich viděl Boží obraz a jednal s nimi jako s Kristem samotným? 

Zastavme se u identity

Že nedozrálí  lidé mívají  problém s vlastní  identitou,  je  známá věc.  Díky úspěšné medicíně se věk
prodlužuje.  Nepřítomnost  věčnosti v myšlení  a  strach  ze  zániku  vede  ke  snaze  o  věčném mládí.
Pak ovšem schází moudrost stáří a u některých se žertem poukazuje na zaraženou pubertu až do dů-
chodu. S nedozrálostí souvisí nejasná identita. V současnosti je to jev rozšířený a někdy i v extrémní
formě,  jak  ukazují  genderové  diskuse.   Na  jedné  straně  je  asi  viníkem  politicky  stále  vlivnější
ideologie, která upřednostňuje subjektivní pocity před fyzickou realitou a přestává respektovat spole -
čenské rozlišování lidí na muže a ženy. 

Na druhé straně se zdá, že mezi viníky je třeba řadit i zanedbání výchovy částečně způsobené libera-
lismem, který říká, že se má u dětí především respektovat svoboda a nechat na nich, pro co a jak se
rozhodnou. Když přiznáme nedostatek dospělých vzorů, především v rodině, ale i ve škole, kultuře
a zábavě, jsme usvědčováni z dluhů společnosti vůči dalším generacím. 

Společná výchova děvčat a chlapců není chybou, ale stejná výchova chybou je. Všichni uznáváme,
že nadané děti, z nichž vyrostou světoví mistři ve sportu či hudbě, je třeba vychovávat od dětství spe-
ciálně a intenzivně. Po houslistovi nikdo nebude žádat špičkové sportovní výkony a po fotbalistovi ne -
bude žádat cvičení hudebního sluchu. Proč to nedovedeme rozlišit u chlapců a dívek? Když zanedbá-
me výchovu k ženství či mužství, přibývá zhrublých dívek a zženštilých chlapců, pak chybějí ušlechtilé
dámy i stateční rytíři, dobré matky a dobří otcové. Kde se nevychovává k otcovství a mateřství, při-
pravuje se vymření národa či celé kultury.

Uznávám, že mnohá pravidla mají výjimky. Ale pokud se z výjimek dělá pravidlo,  je něco špatně.
Opravdu nemám nic proti rovnosti, ale zásadně namítám proti stejnosti, protože ta působí deformaci
či nerozvinutost a nedozrálost jedněch i druhých. Přišla pandemie covidu, uzavřely se školy a omezily
zábavy  a  přibylo  psychických  problémů dětí a  mládeže.  Právě  v zátěžových  situacích  se  ukazuje,
že pro zdravou stabilitu osobnosti člověk potřebuje vědět,  kdo je.  Nestačí  předpokládat,  že je  to
samozřejmé. Dobrá, jsem člověk. Ale, kdo je člověk? Bible ukazuje, že člověku dal vznik Bůh, že člověk
je součástí přírody, ale navíc dostal od Boha inteligentní duši. K zdravému rozvoji  tedy člověk po-
třebuje vztah k přírodě i k Bohu. Každý vztah se musí pěstovat, aby se rozvíjel a nedostal do krize.
Jestli se pěstuje dobře, přeroste v lásku. Kdo se naučí vnímat, že ho Bůh nesmírně miluje, je šťastný
i hrdý a ví, že má dostatečný důvod sám milovat a to jak Boha, na jehož lásku odpovídá, tak ostatní
lidi, kteří vznikli stejně jako on a se stejným posláním, tak přírodu, jejíž je součástí, ale zároveň ji
převyšuje. Kdo chce milovat jako Bůh, dokáže milovat i ty, kteří ho nemilují.

Každý člověk je muž či žena, je dítětem svých rodičů, někde se narodil a někde má svůj původ. Patří
k nějakému národu. To jsou identifikační znaky, které jsou nám dány, a my je nemůžeme změnit. Ro-
dičů se můžeme zřeknout a nechat se adoptovat jinými, ale DNA nezměníme. Můžeme se zřeknout
církve a zapřít Boha, ale nic nezměníme na tom, že On nám dal život a že jsme se na křtu stali Božími
dětmi. Můžeme dosáhnout jen toho, že se k svému otci nehlásíme, nebo že jsme jeho špatné děti,
ale jeho dětmi nemůžeme přestat být.

Jiné identifikační znaky rostou z našeho rozhodnutí, když přijmeme celoživotní závazek třeba manžel-
ským či kněžským nebo řeholním slibem. Tyto znaky nám nebyly dány. Ty jsme získali z  vlastního roz-
hodnutí. Protože byly učiněny navždy, patří  taky k neměnným znakům. I  když své sliby porušíme



a případně učiníme jiné, z naší identity nezmizí, ba mohou se podílet na problému nejasné identity.
(Kněz se oženil, žena víckrát rozvedla.)
Upevnění identity je úkolem vychovatelů, tedy i katechetů.

Můžeme shrnout své úkoly:

Musím přijmout to, že mě do dnešní situace posílá Bůh a mým prvním úkolem je milovat konkrétní
lidi v konkrétní situaci, protože je miluje Bůh a já mám jeho lásku předávat dál.

Mám ukázat krásu života vykoupených, získat jejich zájem, probudit touhu po takovém životě, nad-
chnout je a přátelsky doprovázet.

Boží slovo se nejen učím, ale žiju. Nechám se jím vychovávat. Učím se žít jako vykoupený. Ježíš mě
naučí být dobrým člověkem v nejmodernější době.

Mám-li předávat víru, musím budovat vztah.

Svěřeným pomáhám dorůst k povolání, které mají od Boha: upevnit jejich identitu člověka stvo-
řeného Bohem, vyvoleného Božího dítěte, muže či ženy.


