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CTIHODNÝM BRATŘÍM V BISKUPSKÉM ÚŘADU, 

KNĚŢÍM, ŘEHOLNÍM RODINÁM, 

SYNŦM A DCERÁM CÍRKVE 

A VŠEM LIDEM DOBRÉ VŦLE 

NA POČÁTKU SVÉHO VELEKNĚŢSKÉHO ÚŘADU 

 

Ctihodní bratři a milovaní synové, 

pozdrav a apoštolské požehnání! 

 



I. KAPITOLA 

Dědictví 

Na konci druhého tisíciletí 

1. VYKUPITEL ČLOVĚKA, Jeţíš Kristus, je středem vesmíru a dějin. K němu se obracejí mé 

myšlenky i moje srdce v této slavné chvíli, kterou právě proţívá církev a celá dnešní lidská rodina. 

Tato doba, v níţ mi Bŧh ve svém tajemném úradku svěřil po milovaném předchŧdci Janu Pavlu I. 

univerzální sluţbu svázanou se stolcem sv. Petra v Říme, se jiţ velmi blíţí k roku 2000. V tomto 

okamţiku je těţko říci, co ten rok zaznamená na číselníku lidských dějin a jaký bude pro jednotlivé 

národy, země a světadíly, třebaţe jiţ nyní se lidé pokoušejí předvídat určité události. Pro církev, 

pro Boţí lid, který se rozšířil – i kdyţ nestejnou měrou – aţ do nejzazších končin země, to bude rok 

Milostivého léta. Blíţíme se jiţ k tomuto letopočtu, jenţ – s plným respektem ke všem opravám v 

zájmu chronologické přesnosti – nám připomene a současně i zvláštním zpŧsobem v nás obnoví 

vědomí o základní pravdě víry, jak ji vyjádřil sv. Jan na začátku svého evangelia: "A Slovo se stalo 

tělem a přebývalo mezi námi"
1
, a na jiném místě: "Neboť tak Bŧh miloval svět, ţe dal svého jedno-

rozeného Syna, aby ţádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ţivot věčný."
2
 

I my určitým zpŧsobem ţijeme v údobí nového adventu, jenţ je dobou očekávání. "Mnohokrát 

a mnoha zpŧsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkŧm skrze proroky. V této poslední době 

však promluvil k nám skrze svého Syna ..."
3
, to znamená skrze Syna–Slovo, jenţ se stal člověkem a 

narodil se z Marie Panny. Tímto výkupným činem dosáhly dějiny člověka v plánu Boţí lásky svého 

vrcholu. Bŧh vstoupil do lidských dějin a jako člověk se stal i jejich "subjektem". Byl jedním z mi-

liard lidí a současně i Jediným! Jeho vtělením dal Bŧh lidskému ţivotu onen rozměr, který mu hod-

lal dát jiţ od samého počátku. Dal jej s konečnou platností – zvláštním a charakteristickým zpŧso-

bem, v duchu své věčné lásky a milosrdenství a zcela podle své boţské svobodné vŧle – a s 

takovou velkomyslností, ţe při pomyšlení na dědičný hřích, na celé dějiny pokleskŧ lidstva, jakoţ i 

na chyby, jichţ se dopustil lidský rozum, vŧle a srdce mŧţeme s úţasem opakovat slova posvátné 

liturgie: "Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!"
4
 

Prvá slova nového pontifikátu 

2. Ke Kristu Vykupiteli jsem pozvedl své city a myšlenky loni 16. října, kdyţ po kanonické vol-

bě mi byla poloţena otázka: "Přijímáš?" Tehdy jsem odpověděl: "Poslušen ve mře Krista, svého 

Pána, a s dŧvěrou v Matku Kristovu a Matku církve, přes všechny tak velké obtíţe, přijímám." Tuto 

odpověď chci dnes veřejně sdělit všem bez výjimky a dát tak najevo, ţe na jiţ zmíněnou první a 

základní pravdu vtělení navazuje i úřad, který se přijetím volby za římského biskupa a nástupce 

apoštola Petra, stal mou specifickou povinností na tomto stolci. 

                                                 
1
 Jan 1,14. 

2
 Jan 3,16. 

3
 Ţid l,ln. 



Zvolil jsem si stejná jména, jaká si vybral i mŧj vřele milovaný předchŧdce Jan Pavel I. Jiţ 26. 

srpna 1978, kdyţ prohlásil kardinálskému sboru, ţe se chce jmenovat Jan Pavel – a takovéto spoje-

ní dvou jmen nemělo dosud v dějinách papeţství obdobu –, viděl jsem v tom jasnou předzvěst, ţe 

na tomto novém pontifikátu spočine Boţí milost. Bohuţel, trval jen 33 dní, a nyní je tedy na mně, 

abych v něm nejen pokračoval, nýbrţ abych ho i jaksi převzal z téhoţ výchozího bodu. To potvrzu-

je zřetelně i moje volba těchto dvou jmen. Následoval jsem příklad svého ctihodného předchŧdce, 

abych tak, stejně jako on, vyjádřil svou lásku k jedinečnému dědictví, které zanechali církvi pape-

ţové Jan XXIII. a Pavel VI. Zároveň tím chci projevit i svou osobní ochotu toto dědictví s Boţí 

pomocí dále rozvíjet. 

Těmito dvěma jmény a pontifikáty téţ navazuji na veškerou tradici tohoto Apoštolského stolce 

a na všechny své předchŧdce tohoto dvacátého i minulých staletí, a tím se spojuji postupně přes 

rŧzné věky aţ do nejdávnějších dob s onou linií poslání a sluţby, jeţ vyhrazuje Petrovu stolci zcela 

zvláštní místo v církvi. Jan XXIII. a Pavel VI. jsou v tomto ohledu úsekem, který bych rád povaţo-

val přímo za práh, z něhoţ chci – určitým zpŧsobem spolu s Janem Pavlem I. – nastoupit cestu do 

budoucnosti a nechat se přitom vést bezmeznou dŧvěrou a poslušností vŧči Duchu, jehoţ Kristus 

přislíbil a seslal své církvi. Řekl přece apoštolŧm v předvečer svého utrpení: "Je to pro vás dobré, 

abych já odešel. Jestliţe totiţ neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k 

vám."
5
 "Aţ přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten 

vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protoţe jste se mnou od počátku."
6
 "Ale aţ 

přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiţ nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 

mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít."
7
 

Důvěra v Ducha pravdy a lásky 

3. Ujímám se tedy bohatého dědictví předešlých pontifikátŧ s plnou dŧvěrou v Ducha pravdy. 

Toto dědictví je hluboce zakořeněno ve vědomí církve, a to zcela novým, nikdy předtím nepozna-

ným zpŧsobem. Vděčíme za to 2. vatikánskému sněmu, který svolal a zahájil Jan XXIII., pak šťast-

ně uzavřel a s vytrvalostí uskutečňoval Pavel VI., jehoţ činnost jsem mohl sám zblízka pozorovat. 

Vţdy mě udivovala jeho hluboká moudrost a odvaha, ale také jeho dŧslednost a trpělivost v ne-

snadném pokoncilním údobí jeho pontifikátu. Jako kormidelník loďky Petrovy, církve, dovedl za-

chovat prozřetelnou rozvahu a vyváţenost i v nejkritičtějších chvílích, kdy se zdálo, ţe se ta loď 

uvnitř silně otřásá, a vţdy si udrţel nezlomnou naději v její soudrţnost. Vţdyť to, co Duch řekl 

církvi ústy koncilu konaného v naší době, jakoţ i to, co v této církvi říká i všem ostatním
8
, nemŧţe 

– přes dočasnou vlnu neklidu – slouţit k ničemu jinému, neţ k ještě vyzrálejší soudrţnosti všeho 

Boţího lidu, který si je vědom svého spásonosného poslání. 

Právě toto současné církevní uvědomění si Pavel VI. vybral jako první námět své základní en-

cykliky, jeţ začíná slovy Ecclesiam suam. A na tuto encykliku mi dovolte, abych se především od-

volal a navázal na ni i v tomto prvním, abych tak řekl zahajovacím dokumentu svého pontifikátu. 

                                                                                                                                                                  
4
 Z velikonočního chvalozpěvu Exsultet. 

5
 Jan 16,7. 

6
 Jan 15,26n. 

7
 Jan 16,3. 

8
 Srov. Zj 2,7. 



Osvícená a posilovaná Duchem svatým, církev si stále hlouběji uvědomuje jak svou Boţí sluţbu, 

tak i své lidské poslání a konečně, i své vlastní lidské slabosti. Právě toto vědomí je a musí zŧstat 

prvním zdrojem lásky k této církvi, stejně jako zase láska přispívá k upevnění a prohloubení onoho 

vědomí. Pavel VI. nám pozŧstavil neobyčejně výmluvné svědectví takového církevního uvědomě-

ní. Mnoha rŧznými a často i protrpěnými sloţkami svého pontifikátu nás učil neochvějné lásce k 

církvi, která je – jak prohlašuje koncil – "svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bo-

hem a jednoty celého lidstva"
9
. 

Odkaz na první encykliku Pavla VI. 

4. Právě z toho dŧvodu má být církevní uvědomění spojeno s otevřeností vŧči celému světu, aby 

v ní všichni mohli odhalit "nevystiţitelné Kristovo bohatství"
10

, o němţ mluví Apoštol národŧ. Ta-

ková otevřenost, organicky spojená s vědomím vlastní povahy a s jistotou vlastní pravdy, jak to 

prohlásil Kristus, kdyţ řekl: "A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě 

poslal"
11

, určuje i apoštolský čili misionářský dynamismus církve, která vyznává a v neztenčené 

míře hlásá veškerou od Krista přijatou pravdu. Současně však má téţ vést i onen dialog, který Pavel 

VI. ve své encyklice Ecclesiam suam nazval "dialogem spásy" a přesně rozlišil jednotlivé okruhy, v 

jejichţ rámci má být veden.
12

 Kdyţ se dnes odvolávám na tento dokument, jenţ byl programem 

pontifikátu Pavla VI., neustále děkuji Bohu za to, ţe tento mŧj velký předchŧdce a přitom i oprav-

dový otec, uměl – přes rozličné vnitřní slabosti, jimiţ trpěla církev v pokoncilovém období – ukázat 

"navenek" její pravou tvář. Tímto zpŧsobem si i velká část lidské rodiny, v rozmanitých prostředích 

své existence, lépe uvědomila – podle mého názoru – jak je pro ni skutečně nezbytná Kristova cír-

kev, její poslání a sluţba. Toto vědomí se někdy ukázalo silnější neţ rŧzná kritická stanoviska, jeţ 

"zevnitř" napadala církev, její instituce a struktury, jakoţ i její představitele a jejich činnost. Tako-

vý vzrŧst kritiky měl jistě rozličné příčiny, avšak na druhé straně jsme si téţ jisti, ţe ani v ní nechy-

běla skutečná láska k církvi. Nepochybně se tu mezi jiným projevila i snaha o překonání tzv. trium-

falismu, o kterém se během koncilu často diskutovalo. Je-li však správné, aby církev, podle 

příkladu svého Učitele, jenţ byl "pokorný srdcem"
13

, byla sama zaloţena na pokoře, aby byla kri-

tická vŧči všemu, co tvoří její lidskou povahu a činnost, a aby byla vţdy velmi náročná vŧči sobě 

samé, musí mít zároveň i kritický duch své spravedlivé meze. V opačném případě totiţ přestává být 

konstruktivní a není projevem pravdy, lásky a vděčnosti za milost, na níţ se stáváme hlavně a plně 

účastnými právě v církvi a jejím prostřednictvím. Kromě toho taková kritika jiţ nevykazuje vŧli 

slouţit, nýbrţ spíše snahu řídit mínění druhých podle svých vlastních názorŧ, rozšiřovaných někdy 

aţ příliš neuváţeným zpŧsobem. 

Musíme být vděčni Pavlu VI. za to, ţe s přihlédnutím ke kaţdé částečce pravdy, obsaţené v 

rozličných lidských míněních, zachoval si zároveň i prozřetelnou vyváţenost kormidelníka loďky.
14

 

                                                 
9
 Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, 1: Dokumenty II. vatikánského koncilu (Praha, Zvon 1995), s. 37. 

10
 Ef 3,8. 

11
 Jan 14,24. 

12
 Srov. Pavel VI., encyklika Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), s. 650nn. 

13
 Mt 11,29. 

14
 Zde je třeba připomenout hlavní dokumenty pontifikátu Pavla VI. Některé uvedl on sám při promluvě během mše 

svaté o svátku sv. apoštolŧ Petra a Pavla v r. 1978: encyklika Ecclesiam suam: AAS 56 (1964), s. 609–659; apoštolský 

list Investigabiles divitias Christi: AAS 57 (1965), s. 298–301; encyklika Mysterium fidei: AAS 57 (1965), s. 753–774; 



V církvi, jeţ mi byla svěřena – přes Jana Pavla I. – téměř hned po něm, určitě nechybějí nesnáze a 

vnitřní rozpory. Současně je však tato církev i vnitrně odolnější proti výstřelkŧm sebekritizování; 

moţno říci, ţe je kritičtější vŧči rozličným neuváţeným kritikám, ţe dovede lépe čelit rŧzným "no-

votám", ţe má zralejší schopnost rozeznávat, ţe umí lépe vynášet ze svého věčného pokladu víry 

"věci nové i staré"
15

, ţe se více soustředila na své vlastní tajemství a díky tomu všemu, ţe je téţ 

více připravena na své poslání vést všechny ke spáse: "Bŧh chce, aby se všichni lidé zachránili a 

(došli) k poznání pravdy."
16

 

Kolegialita a apoštolát 

5. Proti veškerému zdání je dnešní církev jednotnější ve společenství sluţby a v apoštolském 

uvědomění. Tato jednota pramení z principu kolegiality, který připomenul 2. vatikánský koncil a 

který vštípil sám Kristus apoštolskému sboru dvanácti učedníkŧ v čele s Petrem. Obnovuje ho neu-

stále i v kolegiu biskupŧ, jeţ nepřetrţitě roste na celém světě a přitom zŧstává spojeno s Petrovým 

nástupcem a pod jeho vedením. Koncil však tento princip biskupské kolegiality nejen připomněl, 

nýbrţ téţ vydatně podnítil jeho rozvoj, mezi jiným i tím, ţe navrhl zaloţení stálého orgánu, který 

pak ustavil Pavel VI. zřízením biskupského synodu. Činnost tohoto synodu nejenţe dodala nový 

rozměr jeho pontifikátu, ale projevovala se jasně jiţ od prvních dnŧ i v pontifikátě Jana Pavla I. a 

jeho nehodného nástupce. 

Zásada kolegiality se ukázala obzvláště aktuální v obtíţném pokoncilním období. Tehdy spo-

lečný a jednomyslný postoj biskupského sboru – jenţ projevil svou jednotu s Petrovým nástupcem 

zejména prostřednictvím synodu – přispěl k rozptýlení pochybností a zároveň ukazoval správně 

cesty k obnově církve v jejím univerzálním rozměru. Vţdyť přece ze synodu vyšel mezi jiným zá-

kladní podnět k hlásání evangelia, jehoţ výrazem se pak stala apoštolská exhortace Evangelii nun-

tiandi
17

, přijatá s takovou radostí jako program apoštolské a pastorační obrody. Stejnou linii sledo-

val biskupský synod i při svém posledním řádném zasedání, které se konalo asi rok před smrtí 

Pavla VI. a bylo – jak je známo – věnováno katechezi. Výsledky této práce je třeba ještě systema-

ticky shrnout a Svatý stolec se k nim musí vyjádřit. 

V této souvislosti, kdyţ mluvíme o zřetelném rozvoji forem, jimiţ se projevuje biskupská kole-

gialita, je nutno alespoň připomenout, jak se stále více upevňují národní biskupské konference v 

celé církvi a spolu s nimi i jiné kolegiální orgány mezinárodního či kontinentálního rázu. S přihléd-

nutím ke staleté církevní tradici je téţ na místě zdŧraznit činnost rŧzných místních synod. Právě z 

koncilu totiţ vyšel podnět, který pak Pavel VI. dŧsledně uskutečňoval, aby totiţ tyto struktury, 

církví jiţ po staletí vyzkoušené, podobně jako jiné formy kolegiální biskupské spolupráce, např. 

metropolitní sídla i jednotlivé diecéze, plnily své úkoly s plným vědomím vlastní totoţnosti a vlast-

ních pŧvodních znakŧ, přitom však i v univerzální církevní jednotě. Týţ duch spolupráce a spolu-

zodpovědnosti se nyní šíří i mezi kněţími, jak to potvrzují četné kněţské rady vzniklé po koncilu. 

Tento duch pronikl i mezi laiky a nejen upevnil dřívější organizace laického apoštolátu, nýbrţ vy-

                                                                                                                                                                  
encyklika Sacerdotalis caelibatus: AAS 59 (1967), s. 657–697; Vyznání víry Boţího lidu: AAS 60 (196, s. 433–445; 

encyklika Humanae vitae: AAS 60 (1968), s. 481–503; apoštolská exhortace Quinque iam anni: AAS 63 (1971), s. 97–

106; apoštolská exhortace Evangelica testificatio: AAS 63 (1971), s. 497–535; apoštolská exhortace Paterna cum be-

nevolentia: AAS 67 (1975), s. 5–23; apoštolská exhortace Gaudete in Domino: AAS 67 (1975), s.289–322; apoštolská 

exhortace Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976), s. 5–76. 
15

 Mt 13,52. 
16

 1 Tim 2,4. 
17

 Pavel VI., apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi: l.c., s. 5–76. 



tvořil i nové, často s odlišnými rysy a pracující s výjimečným nadšením. Kromě toho si laikové 

uvědomují svou zodpovědnost před církví a vyvíjejí činnost ve spolupráci s duchovními pastýři a s 

představiteli řeholních institutŧ, v rámci diecézních synod anebo pastoračních rad ve farnostech a v 

diecézích. 

Toto vše musím mít na paměti nyní, kdyţ začínám svŧj pontifikát, abych za to vše vzdal díky 

Bohu, abych účinně povzbudil všechny tyto bratry a sestry a s ţivou vděčností připomenul dílo 2. 

vatikánského sněmu a své velké předchŧdce, kteří dali podnět k této nové "vlně" církevního ţivota, 

mnohem silnější neţ ony náznaky pochybností, úpadku a krize. 

Cesta k jednotě křesťanů 

6. Co mám říci o všech akcích, jeţ vyplynuly z nové ekumenické orientace? Nezapomenutelný 

papeţ Jan XXIII. vytýčil s evangelijní přímostí otázku sjednocení křesťanŧ jako logický dŧsledek 

vŧle našeho učitele Jeţíše Krista, jak ji on sám několikrát projevil, zvláště pak v modlitbě při po-

slední večeři, v předvečer své smrti: "Prosím tě ... Otče, ať všichni jsou jedno."
18

 Druhý vatikánský 

sněm odpověděl stručně na tento poţadavek dekretem o ekumenismu. Papeţ Pavel VI. prostřednic-

tvím Sekretariátu pro sjednocení křesťanŧ podnikl prvé nesnadné kroky na cestě k dosaţení této 

jednoty. Ušli jsme jiţ velký kus této cesty? Není naším úmyslem dát vyčerpávající odpověď, ale 

mŧţeme říci, ţe jsme zaznamenali skutečný a důležitý pokrok. Jedna věc je jistá: pracovali jsme 

vytrvale a dŧsledně; společně s námi se o tentýţ cíl zasazovali i představitelé jiných křesťanských 

církví a vyznání a za to jsme jim upřímně zavázáni. Mimoto je téţ jisté, ţe za současného historic-

kého stavu křesťanství a světa se nenabízí ţádná jiná moţnost jak plnit univerzální poslání církve, 

pokud jde o ekumenické otázky, neţ vytrvale, upřímně, pokorně, přitom však i neohroţeně hledat 

cesty k sblíţení a sjednocení, podle osobního příkladu papeţe Pavla VI. Musíme proto usilovat o 

sjednocení a nesmíme se dát odradit obtíţemi, které se mohou na této cestě vyskytnout či nahroma-

dit; jinak nebudeme věrni Kristovu slovu a neuskutečníme jeho odkaz. Bylo by oprávněné, vysta-

vovat se takovému nebezpečí? 

Někteří lidé, kdyţ narazí na překáţky, anebo kdyţ se jim výsledky počáteční ekumenické práce 

zdají záporné, by se raději dali na ústup. Jiní se dokonce domnívají, ţe takové úsilí věci evangelia 

škodí, ţe povede k dalším roztrţkám v církvi, ţe vyvolá názorový zmatek v otázkách víry a morál-

ky a ţe skončí v určitém druhu lhostejnosti. Je snad dobře, kdyţ hlasatelé takových názorŧ vyjádří 

své obavy; avšak i v tomto směru je třeba zachovávat správné meze. Je zřejmé, ţe tento nový úsek 

církevního ţivota od nás vyţaduje zvlášť uvědomělou, hlubokou víru se smyslem pro zodpověd-

nost. Opravdová ekumenická činnost znamená otevřenost, sblíţení, ochotu k dialogu a společné 

hledání pravdy s plným evangelijním a křesťanským cítěním. V ţádném případě ale neznamená a 

nemŧţe znamenat zřeknutí se nebo jakékoliv narušení pokladŧ Boţí pravdy, kterou církev stále 

dŧsledně vyznává a učí. Všem těm, kteří by z jakéhokoliv dŧvodu chtěli odrazovat církev od úsilí o 

všeobecnou jednotu křesťanŧ, je třeba ještě jednou opakovat: Je nám dovoleno, abychom tak neči-

nili? Je moţné, abychom – přes veškerou lidskou slabost a přes všechny chyby, jeţ se nahromadily 

během minulých staletí – neměli dŧvěru v milost našeho Pána, která se v poslední době projevila ve 

slovu Ducha svatého, jak jsme je slyšeli během koncilu? Kdybychom tak postupovali, zapřeli by-
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chom pravdu, která se vztahuje na nás samé a kterou apoštol vyjádřil tímto neobyčejně výmluvným 

zpŧsobem: "Boţí milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezŧstala leţet ladem."
19

 

Totéţ, třebaţe jiným zpŧsobem a s patřičnými rozdíly, je nutno vztáhnout i na činnost zaměře-

nou na sblíţení s představiteli nekřesťanských náboţenství, která se projevuje dialogem, setkáními, 

společnými modlitbami a hledáním pokladŧ všelidské spirituality, které – jak dobře víme – nechybí 

ani mezi vyznavači jiných náboţenství. Nestává se snad, ţe právě pevná víra příslušníkŧ nekřesťan-

ských náboţenství – a ta je rovněţ plodem Ducha pravdy, pŧsobícího i mimo viditelné hranice 

mystického těla – někdy téměř uvádí do rozpakŧ křesťany, často tak náchylné k pochybování o 

Bohem zjevených a církví hlásaných pravdách, tak přístupné pohodlnějším výkladŧm morálních 

zásad a tzv. etickému "permisivismu"? Je ušlechtilé snaţit se chápat kaţdého člověka, podrobit 

rozboru kaţdý systém a uznat to, co je správné; ale to absolutně neznamená ztrácet jistotu o vlastní 

víře
20

 anebo podkopávat mravní zásady, jejichţ odstranění se brzy projeví v ţivotě celých společ-

ností a povede k zhoubným následkŧm. 
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II. KAPITOLA 

Tajemství vykoupení 

V tajemství Kristově 

7. Jestliţe cesty, na které církev našeho století uvedl koncil a jeţ nám ukázal ve své první encyk-

lice zesnulý Pavel VI., zŧstanou po dlouhou dobu těmi, po nichţ se my všichni musíme ubírat, pak 

se zároveň, v tomto novém údobí, mŧţeme oprávněně ptát: Jak, jakým zpŧsobem máme dále po-

stupovat? Co je třeba dělat, aby tento nový advent církve, spojený i s blízkým koncem druhého 

tisíciletí, nás přiblíţil k tomu, jehoţ Písmo sv. nazývá "Otcem budoucího věku"
21

? Taková je zá-

kladní otázka, kterou si musí poloţit nový papeţ, kdyţ, v duchu poslušenství víře, přijímá své po-

volání podle přikázání, jeţ Kristus několikrát dal Petrovi: "Pas mé beránky"
22

, coţ znamená: Staň 

se pastýřem v mém ovčinci, a pak také: "A ty potom, aţ se obráţíš, utvrzuj své bratry."
23

 

Milovaní bratři, synové a dcery, zde je základní a zásadní odpověď Je třeba, abychom zaměřili 

svého ducha, svŧj rozum, svou vŧli a své srdce na Krista, vykupitele člověka, na Krista, vykupitele 

světa. Na něho musíme upírat svŧj. zrak, poněvadţ jedině v něm, Boţím Synovi je spása. Opaku-

jeme tedy znovu, co prohlásil Petr: "Pane, ke komu pŧjdeme? Ty máš slova věčného ţivota."
24

 

Pomocí církevního uvědomění, které koncil tak rozvinul, všemi stupni tohoto uvědomění a ve 

všech oblastech činnosti, kde se církev projevuje, nachází a utvrzuje, musíme stále směřovat k to-

mu, jenţ je "hlavou"
25

, k tomu, "od něhoţ pochází všechno a pro něhoţ jsme tu i my"
26

, k tomu, 

který je zároveň "cesta a pravda"
27

, "vzkříšení a ţivot"
28

, k tomu, kterého kdyţ vidíme, vidíme i 

Otce
29

, k tomu, jenţ od nás musel odejít
30

 – rozumí se smrtí na kříţi a pak nanebevstoupením – aby 

k nám mohl přijít Utěšitel a aby stále přicházel jako Duch pravdy.
31

 V něm "jsou skryty všechny 

poklady moudrosti a poznání"
32

 a církev je jeho tělo.
33

 "Církev je totiţ v Kristu jakoby svátost ne-

boli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva"
34

, a zdrojem toho je On. 

On sám, Vykupitel! 

Církev bez přestání naslouchá jeho slovŧm, znovu a znovu je předčítá a se svrchovanou úctou 

si obnovuje všechny podrobnosti jeho ţivota. Těmto slovŧm naslouchají i nekřesťané. Kristŧv ţivot 

současně mluví i k tolika lidem, kteří dosud nejsou schopni opakovat spolu s Petrem: "Ty jsi Mesi-
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áš, Syn ţivého Boha."
35

 Kristus, Syn ţivého Boha, mluví k lidem i jako člověk. Mluví sám jeho 

ţivot, jeho lidství, jeho věrnost pravdě a jeho láska, která zahrnuje všechny. Kromě toho mluví i 

jeho smrt na kříţi, ta nevyzpytatelná hloubka jeho utrpení a opuštěnosti. Církev nikdy nepřestane 

znovu proţívat jeho ukřiţování a zmrtvýchvstání, jeţ jsou zároveň i náplní jejího kaţdodenního 

ţivota. Vţdyť přece na příkaz samého Krista, svého učitele, církev slaví nepřetrţitě eucharistickou 

oběť a nalézá v ní "pramen ţivota a svatosti"
36

, účinné znamení milosti a usmíření s Bohem, jakoţ i 

záruku věčného ţivota. Církev proţívá jeho tajemství, bez ustání z něho čerpá a ustavičně hledá 

cesty, jak přiblíţit toto tajemství svého Učitele a Pána lidskému pokolení, tj. kmenŧm a národŧm, 

jednotlivým generacím, jak po sobě následují, i kaţdému člověku zvlášť, jakoby stále opakovala 

podle příkladu Apoštola: "Rozhodl jsem se totiţ, ţe u vás nechci znát nic jiného neţ Jeţíše Krista, a 

to ukřiţovaného."
37

 Církev zŧstává v okruhu tajemství vykoupení, které se právě proto stalo zá-

kladním principem jejího ţivota a poslání. 

Vykoupení: obnovené stvoření 

8. Vykupitel světa! V něm se zjevila novým a ještě obdivuhodnějším zpŧsobem základní pravda 

o stvoření, kterou dokazuje kniha Geneze, kdyţ několikrát opakuje: "A Bŧh viděl, ţe je to dobré."
38

 

Dobro má svŧj zdroj v moudrosti a lásce. Viditelný svět, který Bŧh stvořil pro člověka
39

 – onen 

svět, jenţ byl podroben nicotnosti
40

, kdyţ do něho vstoupil hřích – znovu získává v Jeţíši Kristu 

své pŧvodní spojení se samým Boţím zdrojem moudrosti a lásky. Vţdyť přece "Bŧh tak miloval 

svět, ţe dal svého jednorozeného Syna"
41

. A jako v člověku–Adamovi byl tento svazek přetrţen, 

tak v člověku–Kristovi byl znovu navázán.
42

 Coţ nás, lidi XX. století, snad nepřesvědčují slova 

Apoštola národŧ, pronesená s tak strhující výmluvností, ţe "celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí 

aţ doposud"
43

 a ţe "nedočkavě čeká, aţ se Boţí synové zjeví ve slávě"
44

? Tato slova se vztahují 

právě na tvorstvo, jeţ bylo podrobeno pomíjivosti. Coţpak i nesmírný, předtím neznámý pokrok, k 

němuţ došlo obzvláště v prŧběhu našeho století a jímţ člověk upevňuje svou vládu nad světem, 

coţpak i sám tento pokrok nezjevuje v snad nejvyšším dosud dosaţeném stupni, právě ono mnoho-

stranné podrobení "pomíjivosti"? Postačí, kdyţ připomeneme jen některé jevy, např. hrozbu znečiš-

tění ţivotního prostředí na místech, kde se rychle rozvíjí prŧmysl, anebo ozbrojené sráţky, jeţ stále 

propukávají a znovu se opakují, či vyhlídky na sebezničení jadernými zbraněmi, vodíkovou, ne-

utronovou a podobnými bombami nebo nedostatek úcty k ţivotu nenarozených. Není snad svět této 

nové epochy, svět letŧ do vesmíru, svět dříve nikdy nedosaţených vědeckých a technických vymo-
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ţeností současně i světem, jenţ "sténá a spolu trpí"
45

, jenţ "nedočkavě čeká, aţ se Boţí synové zje-

ví ve slávě"
46

? 

Druhý vatikánský koncil ve svém pronikavém rozboru "současného světa" dospěl aţ k tomu 

nejdŧleţitějšímu bodu viditelného světa, k člověku. Sestoupil při tom – podobně jako Kristus – aţ 

do hloubi lidského svědomí a dotkl se i onoho niterného tajemství člověka, kterému se v biblickém 

(ale i nebiblickém) jazyku říká "srdce". Právě Kristus, Vykupitel světa, je ten, kdo pronikl jedineč-

ným a neopakovatelným zpŧsobem do tajemství člověka a vstoupil do jeho "srdce". Proto tedy 2. 

vatikánský koncil správně učí: "Je skutečnost, ţe tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v ta-

jemství vtěleného Slova. První člověk, Adam, byl předobrazem člověka budoucího (Řím 5,14), 

totiţ Krista Pána. Kristus, nový Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje 

člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání." A dále: "On je 'obraz nevidi-

telného Boha' (Kol 1,15); je dokonalý člověk, který Adamovým synŧm vrátil podobnost s Bohem, 

prvotním hříchem pokřivenou. Protoţe lidská přirozenost, kterou přijal, v něm nebyla zničena, byla 

tím i v nás pozdviţena k vznešené dŧstojnosti. Vţdyť svým vtělením se jistým zpŧsobem spojil s 

kaţdým člověkem on sám, Boţí Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou 

vŧlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z nás, ve všem 

nám podobný, kromě hříchu."
47

 On, Vykupitel člověka! 

Božská složka v tajemství vykoupení 

9. Přemýšlíme-li znovu o tomto nádherném textu koncilního učení, nezapomínáme ani na oka-

mţik, ţe Jeţíš Kristus, Syn ţivého Boha, nás usmířil se svým Otcem.
48

 Právě on a jen on, učinil 

zadost věčné lásce Boha Otce, jeho otcovské lásce, která se jiţ od počátku projevovala ve stvoření 

světa, v tom, ţe darovala člověku všechno stvořené bohatství, ţe ho učinila "jen o málo menším neţ 

andělé"
49

, poněvadţ stvořila člověka "k Boţímu obrazu a podobě"
50

; stejně tak usmířil i onen Boţí 

otcovský cit a lásku, jeţ člověk jaksi zavrhl tím, ţe porušil první smlouvu
51

 a ty další, jeţ Bŧh "čas-

tokrát uzavřel s lidmi"
52

. Vykoupení světa – toto úchvatné tajemství lásky, v němţ se obnovuje 

stvoření
53

 – je ve své nejhlubší podstatě plností spravedlnosti v jednom lidském srdci: v srdci jed-

norozeného Syna, aby se tak mohla stát spravedlností v srdcích mnoha lidí, kteří právě v srdci jed-

norozeného Syna byli jiţ od věčnosti předurčeni k tomu, aby se stali Boţími dětmi
54

 a byli povoláni 

k milosti a lásce. Kříţ na Kalvárii, na němţ Jeţíš Kristus – člověk, syn Panny Marie a adoptovaný 

syn Josefa Nazaretského – "opouští" tento svět, je současně i novým projevem věčného Boţího 

otcovství. Bŧh se v něm znovu přibliţuje k lidstvu, ke kaţdému člověku a dává mu třikrát svatého 

"Ducha pravdy"
55

. 
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Tímto zjevením Boha Otce a vylitím Ducha sv., jeţ vtiskují tajemství vykoupení nesmazatel-

nou pečeť, se vysvětluje i smysl Kristova kříţe a smrti. Bŧh Stvořitel se zjevuje jako Bŧh Vykupi-

tel, jako Bŧh "sám sobě věrný"
56

; věrný své lásce k člověku a k světu, kterou projevil jiţ v den 

stvoření. Jeho láska necouvá před ničím, co v něm samém vyţaduje spravedlnost. Proto i s Boţím 

Synem, "s tím, který byl bez hříchu, jednal kvŧli nám jako s největším hříšníkem"
57

. Jednal-li "jako 

s hříšníkem" s tím, jenţ neměl absolutně ţádný hřích, udělal to proto, aby zjevil svou lásku, která je 

vţdy větší neţ vše stvořené, lásku, kterou je on sám, poněvadţ "Bŧh je láska"
58

. Láska je především 

větší neţ hřích, neţ slabost, neţ "nicotnost všeho stvořeného"
59

, je dokonce silnější neţ smrt. Tato 

láska je vţdy ochotna znovu pozvednout a odpustit, je stále připravena vyjít vstříc marnotratnému 

synovi
60

, vţdy hledá "Boţí syny"
61

, kteří jsou povoláni k budoucí slávě
62

. Těmto projevŧm Boţí 

lásky se také říká milosrdenství
63

 a obojí má v lidských dějinách svou formu a jméno: nazývá se 

Jeţíš Kristus. 

Lidská složka vykoupení 

10. Člověk nemŧţe ţít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho ţivotu chybí smysl, 

nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji sám 

aktivně druhým. Proto právě Kristus Vykupitel – jak jsme jiţ řekli – zjevuje plně člověka člověku 

samému. A to je také – mŧţeme-li se tak vyjádřit – lidská sloţka v tajemství vykoupení. V ní člo-

věk nalézá svou vlastní velikost, dŧstojnost a hodnotu svého lidství. V tajemství vykoupení člověk 

znovu dochází svého výrazu, určitým zpŧsobem je znovu stvořen. Ano, znovu stvořen! "Uţ není 

Ţid anebo Řek, uţ není otrok anebo člověk svobodný, uţ není muţ anebo ţena; všichni jste jeden v 

Jeţíši Kristu."
64

 Člověk, který chce dŧkladně pochopit sám sebe – a to nejen podle bezprostředních, 

částečných, často povrchních a dokonce jen zdánlivých měřítek vlastního bytí – musí se přiblíţit ke 

Kristu i se svým neklidem a nejistotou, se svou slabostí a hříšností, se svým ţivotem a smrtí. Musí 

– abychom tak řekli – vstoupit, proniknout do Krista celou svou bytostí a vstřebat do sebe veškerou 

skutečnost jeho vtělení a vykoupení, aby tak znovu našel sám sebe. Uskuteční-li se v něm tento 

hluboký proces, pak člověk vydává plody nejen úcty a klanění Bohu, nýbrţ i hlubokého obdivu k 

sobě samému. Jak velikou cenu musí mít člověk v očích Stvořitele, kdyţ pro něho "přišel Vykupitel 

tak vznešený a veliký"
65

, kdyţ "Bŧh dal svého Syna", "aby člověk nezahynul, ale měl věčný ţi-

vot"
66

. 

Tento mocný úţas nad cenou a dŧstojností člověka má ve skutečnosti i své jméno. Je to evan-

gelium, čili radostná zvěst. A jmenuje se také křesťanství. Tento úţas opravňuje poslání církve ve 

světě, i – a snad ještě více – ve "světě současném". Tento úţas a zároveň přesvědčení a jistota, která 
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je ve svých nejhlubších kořenech jistotou víry, která však skrytým a tajemným zpŧsobem oţivuje 

všechny sloţky opravdového lidství, – je také těsně svázán s Kristem. Stanoví téţ jeho místo – mŧ-

ţeme-li to tak vyjádřit – i jeho zvláštní občanské právo v dějinách člověka a lidstva. Církev, jeţ 

neustále rozjímá o Kristově tajemství v jeho celku, ví s plnou jistotou své víry, ţe vykoupení skrze 

kříţ dalo znovu a s konečnou platností člověku dŧstojnost a smysl jeho bytí na tomto světě, kterýţ-

to smysl následkem hříchu ve značné míře ztratil. Vykoupení se dovršilo ve velikonočním tajem-

ství, jeţ vede kříţem a smrtí ke zmrtvýchvstání. 

Ve všech dobách, a zvláště pak v současné době, je základním úkolem církve usměrňovat lid-

skou mysl, jakoţ i svědomí a zkušenost všeho lidstva ke Kristovu tajemství a pomáhat všem lidem, 

aby se dŧkladně seznámili s hloubkou vykoupení, k němuţ dochází v Jeţíši Kristu. Tím však záro-

veň vstupujeme do nejhlubší, nejniternější oblasti člověka, do lidských srdcí, svědomí a ţivotních 

dějŧ. 

Kristovo tajemství jako základ poslání církve a křesťanství 

11. Druhý vatikánský koncil vynaloţil nesmírné úsilí, aby vytvořil ono plné a univerzální církevní 

uvědomění, o kterém psal papeţ Pavel VI. ve své první encyklice. Toto uvědomění – anebo spíše 

sebevědomí – se vytváří "v dialogu". Ten však, dříve neţ se z něho stane rozhovor, musí obrátit 

vlastní pozornost na druhého, tj. na toho, s nímţ chceme mluvit. Ekumenický koncil dal zásadní 

podnět k tomuto církevnímu sebevědomí tím, ţe nám vhodným a kompetentním zpŧsobem umoţnil 

hledět na celý svět jako na mapu rŧzných náboţenství. Kromě toho téţ ukázal, jak se na této mapě 

světových náboţenství ukládá jakoby ve vrstvách – které jsme dříve neznali, avšak jsou pro naši 

dobu tak příznačné – nový jev, totiţ ateismus ve svých rozličných formách, počínaje od ateismu 

programovaného, organizovaného a uspořádaného v politický systém. 

Co se týká náboţenství, koncil pojednává především o náboţenství jako univerzálním jevu, 

spojeném uţ od počátkŧ s dějinami lidstva; potom přechází k rŧzným nekřesťanským náboţenstvím 

a nakonec ke křesťanství. Koncilní dokument věnovaný nekřesťanským náboţenstvím téměř pře-

kypuje hlubokou úctou k velkým duchovním hodnotám, či dokonce k prvenství duchovna, jeţ na-

chází v lidském ţivotě svŧj výraz v náboţenství, v mravním ţivotě a odráţí se přímo i v celé kultu-

ře. Církevní otcové správně viděli v rŧzných náboţenstvích jakoby odrazy jediné pravdy, jakási 

"semena Slova"
67

, jeţ dokazují, ţe i kdyţ rŧznými cestami, které však přesto vedou jediným smě-

rem, ta nejhlubší tuţba lidského ducha se projevuje hledáním Boha a zároveň, právě tímto tíhnutím 

k Bohu, i hledáním plného lidství, čili plného smyslu lidského ţivota. Koncil věnoval zvláštní po-

zornost ţidovskému náboţenství, připomněl velké duchovní bohatství, jeţ je společné jak křesťa-

nŧm tak i Ţidŧm a vyjádřil rovněţ svŧj respekt vŧči vyznavačŧm islámu, jehoţ víra se odvolává i 

na Abraháma.
68

 

Tento nový směr, který začal razit koncil, umoţnil, aby si všichni křesťané plněji a dokonaleji 

uvědomili Kristovo "tajemství, které bylo skryté od věkŧ"
69

 u Boha, aby bylo zjeveno v čase v člo-
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věku Jeţíši Kristu a pak aby bylo zjevováno v kaţdém čase. V Kristu a skrze Krista se Bŧh plně 

zjevil lidstvu a definitivně se k němu přiblíţil. Současně však téţ člověk v Kristu a skrze Krista 

nabyl plné vědomí své dŧstojnosti a svého povznesení, nadpřirozené hodnoty svého lidství, a smys-

lu vlastního bytí. 

Je tedy třeba, abychom my všichni, kteří následujeme Krista, se setkali a shromáţdili kolem 

něho. Toto spojení, k němuţ dochází v rŧzných oblastech ţivota, tradice, struktur a předpisŧ jednot-

livých církví anebo církevních společenství, není dosaţitelné bez usilovné, práce, zaměřené ke vzá-

jemnému poznání a k odstranění překáţek, které stojí v cestě dokonalé jednotě. Mŧţeme a musíme 

však jiţ od nynějška dosvědčovat a projevovat před světem naši jednotu, a to tím, ţe budeme hlásat 

Kristovo tajemství, boţskou a zároveň i lidskou sloţku vykoupení a ţe budeme s neúnavnou vytr-

valostí usilovat o tu dŧstojnost, kterou člověk dosáhl a stále mŧţe dosáhnout v Kristu. Je to dŧstoj-

nost milosti Boţího přijetí za děti a je to i dŧstojnost niterné pravdy lidského pokolení. Tato dŧstoj-

nost – i kdyţ v obecném vědomí současného světa jiţ nabyla tak zásadního významu – projevuje se 

pro nás ještě výrazněji ve světle skutečnosti, kterou je právě on, Jeţíš Kristus. 

Jeţíš Kristus je trvalý princip a stálý střed poslání, které sám Bŧh svěřil člověku. Plnění tohoto 

poslání se musíme zúčastnit my všichni a musíme na ně soustředit veškeré své úsilí, protoţe je pro 

lidi dnešní doby potřebnější více neţ kdy jindy. A zdá-li se, ţe toto poslání naráţí v současném 

údobí na mnohem větší odpor neţ kdykoliv dříve, dokazuje to, ţe toto poslání je pro nynější dobu 

tím více potřebné a – přes překáţky, jeţ se mu kladou do cesty – ţe je lidé více očekávají neţ kdy-

koliv předtím. Zde se nepřímo dotýkáme tajemství Boţího plánu spásy, ve kterém byla spojena 

spása a milost s kříţem. Kristus přece neprohlásil nadarmo, ţe "nebeské království trpí násilí a ná-

silníci je uchvacují"
70

 a dále, ţe "synové tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější neţ synové 

světla"
71

. Rádi uznáváme tuto výtku. Pomŧţe nám, abychom i my byli jako oni "Boţí násilníci", s 

nimiţ jsme se jiţ tolikrát setkali v církevních dějinách a které mŧţeme pozorovat i v dnešní době; 

abychom se uvědoměle spojili k plnění onoho velkého poslání, kterým je zjevovat Krista světu, 

dopomáhat kaţdému člověku, aby v něm nalezl znovu i sám sebe, pomáhat současným generacím 

našich bratří a sester, národŧm, státŧm a celému lidstvu vŧbec, nevyvinutým i bohatým zemím, 

prostě pomáhat všem poznávat "nevystiţitelné Kristovo bohatství"
72

, protoţe toto bohatství je urče-

no kaţdému člověku a je jeho dobrem. 

Poslání církve a svoboda člověka 

12. Sjednoceni v tomto poslání, o němţ rozhoduje především sám Kristus, mají všichni křesťané 

hledat to, co uţ je spojuje, ještě dříve neţ se uskuteční jejich plné společenství. Tato jednota je 

apoštolská i misionářská, misionářská i apoštolská. Díky této jednotě se mŧţeme společně přiblíţit 

k velkolepému bohatství lidského ducha, jeţ se projevuje ve všech náboţenstvích, jak nás tomu učí 

prohlášení 2. vatikánského koncilu Nostra aetate
73

. Tato jednota nám současně usnadní přístup ke 

všem kulturám a ideologickým směrŧm a sblíţí nás se všemi lidmi dobré vŧle: Přistupujeme k nim 

s onou úctou, respektem a šetrností, kterými se jiţ od apoštolských dob vyznačoval misijní duch a 
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postoj misionáře. Stačí, vzpomeneme-li na sv. Pavla a např. jeho řeč na Areopagu v Athénách.
74

 

Misionář jiţ na počátku svého poslání cítí hlubokou úctu ke všemu, "co je v člověku"
75

, k postojŧm 

podobným těm, jaké uţ on sám v hloubi ducha zaujal vŧči nejzávaţnějším a nejdŧleţitějším otáz-

kám; jde o ohleduplnost ke všemu tomu, co jiţ v něm samém vykonal Duch svatý, jenţ "vane, kam 

chce"
76

. Misijní činnost neznamená ničit, nýbrţ přijímat hodnoty, které jiţ nalézáme, a vytvářet 

nové, třebaţe dosavadní práce nebyla vţdy v plné shodě s tak vznešeným ideálem. A víme dobře, 

ţe obrácení, které z ní má vzejít, je dílo Boţí milosti, ve kterém má člověk plně nalézt sám sebe. 

Z toho dŧvodu církev v současné době klade velký dŧraz na vše, co je obsaţeno v deklaraci 2. 

vatikánského koncilu o náboţenské svobodě Dignitatis humanae, a to jak v první, tak i v její druhé 

části.
77

 Cítíme hluboce závaznost pravdy, kterou nám Bŧh zjevil. Uvědomujeme si zvláště, ţe tato 

pravda přináší s sebou i zodpovědnost. Z Kristova ustanovení je církev její stráţkyní a učitelkou. K 

tomu, aby ji mohla věrně střeţit a učit v naprosté neporušenosti, jí pomáhá zvláštním zpŧsobem 

Duch svatý.
78

 Při plnění tohoto úkolu si bereme příklad přímo z Krista, který byl prvním hlasatelem 

evangelia
79

, a z apoštolŧ, mučedníkŧ a vyznavačŧ. Deklarace o náboţenské svobodě nám přesvěd-

čivě dokazuje, ţe Kristus, a po něm i apoštolové, při hlásání pravdy, jeţ nevychází z člověka, nýbrţ 

z Boha – "Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal"
80

, tj. Otce – vynakládali sice všechnu 

sílu svého ducha, ale přitom si uchovávali i hlubokou úctu k člověku, k jeho rozumu, vŧli, svědomí 

a svobodě.
81

 Tímto zpŧsobem i sama dŧstojnost lidské osobnosti se stává obsahem takového hlásá-

ní. Nemusí se ani projevovat slovy, nýbrţ jednáním s lidmi. Zdá se, ţe takový postoj odpovídá i 

zvláštním poţadavkŧm naší doby. Jelikoţ ne ve všem, co rŧzné systémy i jednotliví lidé za svobo-

du vydávají a v čem ji vidí, je opravdová lidská svoboda, stává se církev v duchu svého boţského 

poslání stále více stráţkyní oné svobody, která je podmínkou a základem skutečné dŧstojnosti lid-

ské osobnosti. 

Jeţíš Kristus vychází člověku vstříc v kaţdé době, i v dnešní, stejnými slovy: "Poznáte pravdu 

a pravda vás osvobodí."
82

 V těchto slovech je skryt jeden základní poţadavek, zároveň však i vý-

straha. Poţadavkem je čestný poměr k pravdě jako podmínce opravdové svobody, kdeţto výstraha 

nás upozorňuje, abychom se vyvarovali kaţdé zdánlivé, povrchní a jednostranné svobody, takové, 

která neproniká celou pravdu o člověku a o světě.I dnes, po dvou tisících letech se nám Kristus jeví 

jako ten, kdo přináší člověku svobodu zaloţenou na pravdě, kdo osvobozuje člověka od toho, co ho 

omezuje, co ho pokřivuje, co tuto svobodu láme u samých kořenŧ, v jeho duši, srdci a vědomí. Jak 

nádherným zpŧsobem to dokázali a neustále dokazují ti, kteří díky Kristovi a v Kristu dosáhli sku-

tečnou svobodu a dovedli ji dávat najevo i v podmínkách vnějšího útlaku! 

Sám Jeţíš Kristus, kdyţ byl jako vězeň předveden před Pilátŧv soud a kdyţ byl od něho vyslý-

chán o tom, z čeho ho obţalovali členové velerady, odpověděl přece: "Já jsem se proto narodil a 

proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě."
83

 Těmito slovy, pronesenými v rozhodují-
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cím okamţiku před soudcem, jakoby znovu potvrdil jiný výrok, pronesený jiţ dříve: "Poznáte 

pravdu a pravda vás osvobodí." 

Během tolika staletí a pokolení, počínaje jiţ od dob apoštolŧ, není to snad sám Jeţíš Kristus, 

který jiţ tolikrát stanul po boku lidí souzených pro pravdu a šel i na smrt s lidmi, které pro pravdu 

odsoudili? Coţ snad přestává být mluvčím a obhájcem lidí ţijících "v duchu a pravdě"
84

? Stejně 

jako je mluvčím a obhájcem před svým Otcem, je jím i pokud jde o lidské dějiny. A církev ze své 

strany, přes veškeré slabosti, které tvoří součást jejích lidských dějin, nepřestává následovat toho, 

jenţ prohlásil: "Ale nastává hodina – ano, uţ je tady – kdy opravdoví (Boţí) ctitelé budou Otce 

uctívat v duchu a v pravdě. Vţdyť Otec si vyţaduje takové své ctitele. Bŧh je duch, a kdo ho uctí-

vají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě."
85
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III. KAPITOLA 

Vykoupený člověk a jeho postavení v současném světě 

Kristus se spojil s každým člověkem 

13. Pronikáme-li na základě zkušenosti stále rychleji rostoucí lidské rodiny do tajemství Jeţíše 

Krista, uvědomujeme si jasněji, ţe východiskem všech cest, jimiţ – podle moudrého učení Pavla 

VI.
86

 – se má nynější církev ubírat, je vlastně jediná cesta: ta, jeţ se jiţ celá staletí osvědčuje jako 

spolehlivá a která je zároveň i cestou budoucnosti. Kristus Pán ji ukázal, zvláště kdyţ – jak učí 

koncil – "svým vtělením se jistým zpŧsobem spojil s kaţdým člověkem"
87

. Církev proto vidí svŧj 

hlavní úkol ve snaze tuto jednotu, toto spojení neustále uskutečňovat a obnovovat. Církev si přeje 

slouţit jen tomuto jedinému: aby kaţdý člověk mohl znovu najít Krista a aby Kristus mohl s kaţ-

dým kráčet jeho ţivotní cestou, v síle pravdy o člověku a o světě, jeţ je obsaţena v tajemství vtěle-

ní a vykoupení a vyzbrojen mocí oné lásky, jeţ odtud vyzařuje. Na pozadí stále vyhraněnějších 

historických procesŧ, kterým – jak se zdá – se v současné době obzvláště daří v prostředí rozlič-

ných systémŧ, ideologických soustav o světě a reţimŧ, Jeţíš Kristus jistým zpŧsobem znovu proje-

vuje svou přítomnost, přesto, ţe se zdá, ţe je nepřítomen, a navzdory všem omezením, která se kla-

dou církvi a činnosti jejích institucí. Jeţíš Kristus projevuje svou přítomnost mocí té pravdy a té 

lásky, které právě v něm dosáhly jedinečné a neopakovatelné plnosti, jakkoliv byl jeho pozemský 

ţivot krátký a jeho veřejná činnost ještě kratší. 

Jeţíš Kristus je základní cestou, po níţ jde církev. On sám je naší cestou "do Otcova domu"
88

 a 

je také cestou pro kaţdého člověka. Na této cestě, která vede od Krista k člověku a na níţ se Kristus 

s každým člověkem spojuje, nikdo nemŧţe církev zastavit. Je to prostě cesta, kterou si vyţaduje 

pozemské i věčné blaho člověka. Kristus a ono tajemství, jeţ je jádrem ţivota samotné církve, jsou 

dŧvody, pro které církev nemŧţe zŧstat lhostejnou ke všemu, co přispívá k obecnému lidskému 

dobru, ale ani k tomu, co toto dobro ohroţuje. Druhý vatikánský koncil na mnoha místech ve svých 

dokumentech zdŧraznil tuto zásadní starostlivost církve, aby totiţ "svět" se "dokonaleji přizpŧsobil 

... vynikající dŧstojnosti člověka"
89

, a to ve všech svých projevech, tak aby se "zlidštil"
90

. Je to sna-

ha samého Krista, dobrého Pastýře všech lidí. Ve jménu této starostlivé péče – jak čteme v koncilní 

pastorační konstituci – "církev, která se vzhledem k svému úkolu i kompetenci nemŧţe nijak zamě-

ňovat se státem a neváţe se na ţádný politický systém, je zároveň znamením a záštitou transcen-

dence lidské osoby"
91

. 

Zde tedy jde o člověka v celé jeho pravdě a v jeho plném rozměru. Nejde o nějakého abstrakt-

ního člověka, nýbrţ o skutečného, tj. o "konkrétního", "historického" člověka. Jde o kaţdého člo-

věka, poněvadţ kaţdý jednotlivec byl pojat do tajemství vykoupení a tímto tajemstvím se téţ Kris-
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tus s kaţdým navţdy spojil. Kaţdý člověk přichází na světě počat v mateřském lŧně, rodí se z mat-

čina těla a právě v dŧsledku tajemství vykoupení je svěřen starostlivé péči církve. Tato péče se 

vztahuje na celého člověka a soustřeďuje se na něho zcela zvláštním zpŧsobem. Předmětem této 

pečlivé starostlivosti je člověk ve své jedinečné a neopakovatelné lidské skutečnosti, v níţ zŧstávají 

nedotčeny Boţí obraz a podoba samého Boha.
92

 Právě na to poukazuje koncil, kdyţ, ve spojitosti s 

touto podobou, připomíná, ţe "člověk je jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého"
93

. 

Tedy člověk, jak si ho přál Bŧh, jak ho od věčnosti vyvolil, povolal a určil k milosti a ke slávě, to je 

"kaţdý" člověk, ten "nejkonkrétnější" a "nejskutečnější": člověk v celé plnosti tajemství, na němţ 

se podílí v Jeţíši Kristu, tajemství, na němţ získává účast kaţdý ze čtyř miliard lidí, kteří ţijí na 

naší planetě, a to jiţ od chvíle svého početí pod mateřským srdcem. 

Všechny cesty církve vedou k člověku 

14. Církev nemŧţe opustit člověka, jehoţ "úděl", to znamená ţivotní volba, povolání, narození a 

smrt, spása či zatracení, jsou tak úzce a neoddělitelně spojeny s Kristem. To se vztahuje na kaţdého 

člověka ţijícího na této planetě – na této zemi – kterou Stvořitel dal prvnímu člověku, muţi a ţeně, 

kdyţ řekl: "Podrobte si ji a ovládněte."
94

 Vztahuje se to na kaţdého člověka v celé jeho neopakova-

telné skutečnosti bytí, jednání, rozumu, vŧle, svědomí a srdce. Člověk ve své jedinečné skutečnosti 

(protoţe je "osoba") má i své osobní dějiny a především dějiny vlastní duše. V souhlasu s vnitřní 

dispozicí svého ducha i s tolika rozličnými potřebami svého těla a svého pozemského bytí, člověk 

píše tyto své osobní dějiny prostřednictvím četných svazkŧ, vztahŧ, situací a sociálních struktur, jeţ 

ho spojují s ostatními lidmi – a to jiţ od prvého okamţiku svého ţivota na této zemi, jiţ od chvíle 

svého početí a zrození. Cesta, kterou musí církev jít při plnění svého poslání, je člověk v plné prav-

dě své existence a svého osobního i společenského bytí; člověk v kruhu své rodiny, společnosti a 

jiných tak mnohostranných spojitostí, člověk v rámci svého národa (a moţná ještě jen kmene či 

klanu), prostě člověk v rámci všeho lidstva. Člověk je první a základní cestou církve, cestou, kterou 

stanovil sám Kristus a která bez jakékoliv jiné moţnosti vede skrze tajemství vykoupení a vtělení. 

Právě tohoto člověka v celé pravdě jeho ţivota, s jeho svědomím, trvalým sklonem ke hříchu a 

zároveň i s jeho neustálou tuţbou po pravdě, dobru a kráse, spravedlnosti a lásce, ano, právě tako-

vého člověka měl před očima 2. vatikánský koncil, kdyţ při líčení jeho situace v současném světě 

přecházel vţdy od vnějších sloţek této situace k pravdě, jeţ stále platí o celém lidstvu: "V člověku 

samém je mnoho činitelŧ, které se mezi sebou střetávají. Zatímco na jedné straně zjišťuje, ţe je 

mnohostranně omezen, neboť je bytost stvořená, cítí na druhé straně, ţe je ve svých touhách neo-

mezený a povolaný k vyššímu ţivotu. Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je nucen neustále volit a 

některých se zříkat. Navíc je slabý a hříšný a často dělá, co nechce, a nedělá, co by dělat chtěl. Pro-

to trpí vnitrní rozpolceností, ze které také vzniká tolik a tak váţných rozbrojŧ ve společnosti."
95

 

Tento člověk je cestou, kterou se ubírá církev a která je určitým zpŧsobem základem všech těch 

cest, jimiţ musí církev projít, protoţe člověk – a to kaţdý, bez jakékoliv výjimky – byl Kristem 

vykoupen, poněvadţ s člověkem – a to opět s kaţdým člověkem bez výjimky – je Kristus jistým 
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zpŧsobem spojen, i kdyţ si to onen člověk neuvědomuje: "Kristus, jenţ pro všechny zemřel a vstal 

z mrtvých, dává člověku – to znamená kaţdému člověku a všem lidem – skrze svého Ducha světlo 

a sílu, aby mohl odpovědět na své nejvyšší povolání."
96

 

Jelikoţ tento člověk je cestou církve, cestou jejího kaţdodenního ţivota a zkušeností, jejího po-

slání a namáhavého úsilí, musí církev v současné době stále nově brát v úvahu, jaká je jeho skuteč-

ná "situace". To znamená, ţe si musí být vědoma jeho moţností a schopností, jeţ se vţdy jinak za-

měřují a podle toho i projevují. Současně si musí být církev vědoma i nebezpečí, jeţ člověku hrozí. 

Nesmí zanedbávat ani to, co, jak se zdá, brzdí snahy o "zlidštění ţivota"
97

, aby vše to, co tento ţivot 

tvoří, odpovídalo opravdové dŧstojnosti člověka. Jedním slovem, musí brát na vědomí vše, co od-

poruje tomuto procesu. 

Z čeho má současný člověk strach 

15. Majíce tedy v ţivé paměti obraz, který v tomto ohledu načrtl tak prozíravě a kompetentně 2. 

vatikánský koncil, pokusíme se ještě tento obraz přizpŧsobit "znamením doby" a poţadavkŧm situ-

ace, která se stále mění a vyvíjí určitými směry. 

Zdá se, ţe dnešního člověka stále více ohroţuje to, co sám vyrábí, totiţ výsledky práce jeho 

vlastních rukou, a ještě více činnost jeho rozumu a sklony jeho vŧle. Plody této mnohotvárné lidské 

činnosti se příliš rychle a často i nepředvídatelným zpŧsobem stávají nejen předmětem tzv. "odci-

zení" v tom smyslu, ţe jsou prostě odnímány těm, kteří je vyrobili, nýbrţ ţe, alespoň zčásti, v ja-

kémsi nepřímém, ale zákonitém řetězu svých dŧsledkŧ, se tyto plody obracejí proti člověku samé-

mu. Jsou, anebo mohou tedy být zaměřeny proti němu. V tom, jak se zdá, spočívá hlavní příčina 

dramatu současného lidského ţivota v jeho nejširším a nejvšeobecnějším rozměru. Z toho dŧvodu 

člověk ţije stále víc ve strachu. Bojí se, ţe jeho výrobky – přirozeně ţe ne všechny, ba ani ne větši-

na z nich, nýbrţ jen některé a to právě ty, do kterých vloţil nejvíc svého nadání a činorodého úsilí – 

se mohou obrátit přímo proti němu samému. Bojí se, ţe se z nich mohou stát prostředky a nástroje 

nepředstavitelného sebezničení, před nímţ blednou všechny pohromy a katastrofy, jak je známe z 

dějin. Vyvstává tedy nutně otázka: Proč tato moc a vláda, které byly člověku jiţ od začátku dány do 

rukou a jimiţ měl ovládat zemi
98

, se obracejí proti němu samému a vyvolávají pochopitelný stav 

neklidu, vědomého či podvědomého strachu a pocitu ohroţení, jenţ se pak rŧznými zpŧsoby přená-

ší na celé současné lidstvo a projevuje se tolika zpŧsoby? 

Tento stav, v němţ se člověk cítí ohroţen tím, co sám vyrábí, se projevuje v rŧzných směrech a 

stupních. Jak se zdá, stále jasněji si uvědomujeme, ţe je třeba rozumného a čestného plánování k 

získávání bohatství naší země a planety. Přitom však pozorujeme, ţe uţívání tohoto bohatství nejen 

pro prŧmyslové, nýbrţ i pro vojenské účely, jakoţ i nekontrolovaný rozvoj techniky bez všeobec-

ného a skutečně ve prospěch člověka zaměřeného plánu, často ohroţují přírodní ţivotní prostředí, 

přerušují přímý styk člověka s přírodou a odcizují ho od ní. Zdá se, jakoby člověk nevnímal ţádný 

jiný význam přírodního prostředí, kromě toho, který slouţí bezprostřednímu cíli vyuţití a spotřeby. 

A přece podle vŧle Stvořitele se má člověk stýkat s přírodou jako její rozumný a ušlechtilý "pán" a 

"ochránce" a ne jako "vykořisťovatel" a bezohledný "plenitel". 
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Rozvoj techniky a vývoj současné civilizace, která se vyznačuje právě vládou techniky, vyţa-

dují i přiměřený vývoj mravnosti a etiky. Bohuţel se zdá, ţe tento za technickým vývojem stále 

zaostává. Proto pokrok, sám v sobě tak podivuhodný, ve kterém není nesnadné postřehnout oprav-

dové znaky velikosti člověka, jak se nám zjevuje ve svých tvŧrčích zárodcích na stránkách knihy 

Geneze jiţ při popisu jeho stvoření
99

, nemŧţe nevyvolat četné obavy. Týkají se především základní 

a zásadní otázky: Činí tento pokrok, jehoţ pŧvodcem a podporovatelem je člověk, lidský ţivot na 

této zemi skutečně "lidštějším" ve všech jeho sloţkách? Odpovídá stále více "dŧstojnosti člověka"? 

Nelze pochybovat, ţe v mnoha ohledech takový opravdu je. Otázka se však znovu neúprosně vrací, 

pokud jde o to, co je pro člověka ze všeho nejzákladnější: Stává se člověk jako člověk tímto pokro-

kem opravdu lepším, stává se duchovně zralejším, uvědomuje si plněji dŧstojnost svého lidství, je 

zodpovědnější a přístupnější vŧči druhým, především vŧči těm nejpotřebnějším a nejslabším, je 

ochotnější poskytovat pomoc všem ostatním? 

To je otázka, kterou si křesťané musí poloţit, protoţe právě Jeţíš Kristus obrátil tak výrazně je-

jich pozornost a city na problém člověka. Musí si ji však poloţit i všichni lidé, zvláště ti, kteří patří 

ke společenským vrstvám, které se v naší době aktivně zasazují o rozvoj a pokrok. Při pozorování 

těchto procesŧ a při své vlastní účasti v nich se nesmíme nechat uchvátit zápalem a jednostranným 

nadšením nad našimi vymoţenostmi, ale musíme si absolutně čestně, nestranně a s pocitem mravní 

zodpovědnosti poloţit zásadní otázky, jeţ se týkají situace člověka v přítomnosti i v budoucnosti. 

Jsou všechny ty dosavadní a technikou do budoucna plánované vymoţenosti ve shodě s mravním a 

duchovním pokrokem člověka? Rozvíjí se člověk jako člověk v souvislosti s nimi a kráčí vpřed, 

anebo spíše upadá a postupně ztrácí své lidství? Převládá v lidech a "v lidském světě", který je sám 

o sobě světem mravního dobra a zla, dobro nad zlem? Roste v lidech a mezi lidmi blíţenská láska a 

úcta vŧči druhým, tj. vŧči kaţdému jednotlivci i národu, anebo naopak narŧstají rŧzné projevy so-

bectví a přehnané nacionalismy místo opravdové lásky k vlasti a roste i sklon ovládat druhé na úkor 

jejich oprávněných zásluh a práv, roste i sklon vyuţívat všechen hmotný a výrobně technický po-

krok výlučně k ovládání druhých, ve prospěch toho neb onoho imperialismu? 

To jsou zásadní otázky, kterým se církev nemŧţe vyhnout, protoţe více či méně otevřeně si je 

kladou miliardy lidí, kteří dnes obývají svět. Všichni mluví o rozvoji a pokroku, píše se o něm i ve 

všech novinách a knihách skoro všemi jazyky současného světa. Nezapomínejme však, ţe tento 

námět neobsahuje spolehlivá zjištění a tvrzení, nýbrţ i otázky a úzkostlivý neklid. Tyto projevy 

neklidu nejsou méně dŧleţité neţ ta prohlášení plná jistoty. I ony odpovídají povaze lidského chá-

pání věcí a ještě více odpovídají základní potřebě, aby se jeden člověk staral o druhého, aby měl 

starost o celé lidstvo a o jeho budoucnost na této zemi. Církev, jeţ čerpá ze své eschatologické víry, 

povaţuje tuto starostlivost o člověka, o jeho lidskou dŧstojnost, o budoucnost lidstva na zemi, a 

tedy i o zaměření veškerého rozvoje a pokroku, za základní sloţku svého poslání, jeţ je s ním ne-

rozlučně spjata. Princip této své starostlivosti vidí v samém Jeţíši Kristu, jak to dokazují evangelia. 

Právě proto si přeje, aby v Kristu tato její starostlivost rostla a šířila se, a zkoumá situaci člověka v 

současném světě podle nejdŧleţitějších znamení naší doby. 
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Pokrok nebo hrozba? 

16. Jestliţe tedy naše doba, doba naší generace, doba, jeţ se blíţí ke konci druhého tisíciletí naše-

ho křesťanského letopočtu, se nám jeví jako období velkého pokroku, zdá se nám současně téţ ob-

dobím mnoha rozličných ohroţení člověka. O tomto ohroţení církev musí mluvit ke všem lidem 

dobré vŧle a musí s nimi o tomto předmětu stále diskutovat. Postavení člověka v současném světě 

má skutečně, jak se zdá, ještě daleko k objektivním poţadavkŧm mravního řádu a spravedlnosti a 

ještě dále k blíţenské lásce. Nejde zde o nic jiného neţ o to, co bylo vyjádřeno v první Stvořitelově 

výzvě, s níţ se obrátil na člověka ve chvíli, kdy mu dával do uţívání zemi, aby si ji "podrobil"
100

. 

Toto první poselství bylo pak znovu potvrzeno Kristem Pánem v tajemství vykoupení. Druhý vati-

kánský koncil to vyslovil v oněch krásných kapitolách svého učení, které se týkají "královské sluţ-

by" člověka, čili jeho povolání k účasti na výkonu královského úřadu – munus regale – samého 

Krista.
101

 Základní smysl této "královské sluţby" a této "vlády" člověka nad viditelným světem, 

kterou mu dal jako úkol sám Stvořitel, spočívá v převaze etiky nad technikou, osoby nad věcmi a 

ducha nad hmotou. 

To je právě dŧvodem, proč musíme pozorně sledovat všechny úseky nynějšího pokroku. Je 

nutno, abychom tak řekli, zrentgenovat jeho jednotlivé etapy právě z tohoto hlediska. Jde o rozvoj 

lidských osob a ne pouze o rozmnoţení věcí, které tyto osoby mohou pouţívat. Jak řekl jeden sou-

časný filosof a jak to potvrdil i koncil, nejde ani tak o to, abychom "více měli", nýbrţ abychom 

"více byli"
102

. Skutečně jiţ existuje konkrétní nebezpečí, a mŧţeme je i sami postřehnout, ţe zatím-

co člověk neobyčejně zvětšuje svou vládu nad světem věcí, ztrácí otěţe této své vlády a rŧznými 

zpŧsoby podrobuje onomu světu sám sebe, stávaje se předmětem mnohostranné manipulace – i 

kdyţ často není přímo postřehnutelná – celou organizací společenského ţivota, výrobním systé-

mem, tlakem hromadných sdělovacích prostředkŧ. Člověk se nemŧţe zříci sám sebe ani místa, kte-

ré mu náleţí ve viditelném světě; nemŧţe se stát otrokem věcí, hospodářských systémŧ, výroby, 

svých vlastních výrobkŧ. Čistě materialistická civilizace však odsuzuje člověka k takovému otroče-

ní, třebaţe někdy k tomu nepochybně dochází proti vŧli a plánŧm jejích samých prŧkopníkŧ. Tento 

problém je jistě u kořene nynější starosti o člověka. Nejde tu jen o abstraktní odpověď na otázku: 

kdo je člověk; jde tu o celou dynamiku ţivota a civilizace. A jde tu i o smysl rŧzných akcí kaţdo-

denního ţivota a současně i o předpoklady a směrnice pro četné civilizační, politické, hospodářské, 

sociální, státní a mnohé jiné programy. 

Odvaţujeme-li se označovat postavení člověka v současném světě jako vzdálené od objektiv-

ních požadavků mravního řádu a spravedlnosti a ještě vzdálenější od blíţenské lásky, je to proto, ţe 

to potvrzují dobře známá fakta a srovnání, která jiţ několikrát měla svou přímou odezvu na strán-

kách papeţských, koncilních a synodálních dokumentŧ.
103

 Postavení člověka v nynější době není 
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jistě všude stejné, nýbrţ je v mnoha ohledech rozdílné. Tyto rozdíly mají své historické příčiny, ale 

mají také svŧj silný etický ohlas. Všem je dobře známý obraz spotřební civilizace, spočívající v 

tom, ţe v bohatých a silně rozvinutých společnostech pozorujeme určitý přebytek toho, co člověk 

nutně potřebuje k ţivotu, zatímco v ostatních společnostech, anebo alespoň v jejich širokých vrst-

vách, lidé trpí hladem a mnoho osob kaţdý den umírá na podvýţivu a vysílení. Stejně tak v prvním 

případě dochází i k určitému zneuţívání svobody, spojenému právě s mravně nekontrolovaným 

konsumním postojem, kdy se současně omezuje svoboda druhých, to znamená těch, kdo trpí závaţ-

nými nedostatky a jsou tím doháněni k ještě krutější bídě a nouzi. 

Toto všeobecně známé srovnání a rozpor, na který se odvolávali v dokumentech svého učitel-

ského úřadu papeţové našeho století, v nejnovější době Jan XXIII. a Pavel VI.
104

, představují jako-

by gigantické rozvedení biblického podobenství o hodujícím boháči a chudém Lazarovi.
105

 Vinu na 

rozsahu tohoto jevu mají i struktury a mechanismy svázané s finanční a peněţní sférou, s výrobními 

a obchodními systémy, které se opírají o rŧzné druhy politického nátlaku a ovládají světové hospo-

dářství. Tyto struktury a mechanismy se ukazují jako téměř neschopné odstranit nespravedlivé spo-

lečenské poměry zděděné z minulosti a nedokáţí ani čelit naléhavým potřebám a etickým poţadav-

kŧm současným. Udrţují člověka v rozporech, které sám vyvolal, stále rychleji promrhávají 

surovinové a energetické zdroje, ohroţují ţivotní prostředí a neustále rozšiřují oblasti bídy, čímţ 

vzrŧstá i pocit úzkosti, bezmocnosti a zahořklost.
106

 

Stojíme tu před velkým dramatem, které nemŧţe nikoho nechat lhostejným. Neboť ten, který se 

na jedné straně snaţí vytěţit co největší zisk, na druhé straně však na něj téţ doplácí svou škodou a 

nespravedlností, je vţdy člověk. Drama se ještě více zostřuje tím, ţe v sousedství odstrkovaných 

ţijí privilegované společenské třídy a země tonoucí v nadbytku, jeţ hromadí pozemské statky v 

nadměrném stupni a jejichţ bohatství tím, ţe bývá zneuţíváno, se často stává příčinou rozmanitých 

běd. Připojme k tomu inflační horečku a metlu nezaměstnanosti, jeţ jsou dalšími příznaky tohoto 

mravního nepořádku, projevujícího se v situaci současného světa, a vyţadujícího proto smělých a 

tvŧrčích řešení, která by odpovídala opravdové dŧstojnosti člověka.
107

 

Tento úkol není neuskutečnitelný. Podnětem k účinnému hledání přiměřených institucí a me-

chanismŧ se musí stát zásada solidarity, pojatá v širokém smyslu slova. Tu je třeba uplatňovat jak v 

oblasti obchodních stykŧ, kde je třeba nechat se vést zákony zdravé soutěţivosti, tak i při rozsáhlej-

ším a bezprostřednějším novém zpŧsobu rozdělování bohatství země a kontroly nad ním, aby náro-
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dy, které teprve procházejí obdobím hospodářského rozvoje, mohly nejen uspokojit své základní 

poţadavky, nýbrţ se téţ postupně a účinně dále rozvíjet. 

Nebude snadné postupovat na této obtíţné cestě nevyhnutelné přeměny struktur hospodářského 

ţivota, nedojde-li ke skutečnému obrácení v mysli, vŧli i srdci. Úkol vyţaduje rozhodné úsilí svo-

bodných a solidárních jednotlivcŧ i národŧ. Svoboda se příliš často zaměňuje s instinktem osobních 

či kolektivních zájmŧ anebo téţ s instinktem boje a nadvlády, ať uţ jsou jakkoliv ideologicky za-

barveny. Je nesporné, ţe takové ţádostivé instinkty existují a pŧsobí. Skutečně lidské hospodářské 

zřízení však nebude moţné, pokud tyto instinkty nebudou omezeny, usměrněny a podmaněny hlub-

šími silami skrytými v člověku, silami, které jsou rozhodující pro skutečnou kulturu národŧ. Právě 

z těchto zdrojŧ musí povstat úsilí, v němţ najde svŧj výraz opravdová svoboda člověka a které ji 

dokáţe zajistit i na hospodářském poli. Hospodářský rozvoj se vším tím, co patří k jeho řádnému 

chodu, musí být stále plánován a uskutečňován v rámci univerzálního a solidárního rozvoje jednot-

livcŧ i celých národŧ, jak na to přesvědčivě upozornil mŧj předchŧdce Pavel VI. v encyklice Popu-

lorum progressio. Bez tohoto rámce pouhá dílčí sloţka "hospodářského pokroku" se stává sloţkou 

převládající, která svým částečným poţadavkŧm podřídí lidskou existenci jako celek, udusí člově-

ka, roztříští společnost a nakonec se stane obětí svých vlastních rozporŧ a výstřelkŧ. 

Je moţné vzít tuto povinnost na sebe. Dosvědčují to určitá fakta a výsledky, které je obtíţné 

zde jednotlivě vyjmenovat. Jedna věc je však jistá. Jako základ tohoto obrovského úkolu je třeba 

stanovit, přijmout a prohloubit cit pro mravní odpovědnost, který si člověk musí osvojit. Znovu a 

stále člověk! Pro nás křesťany se taková odpovědnost stane obzvláště zřejmou, připomeneme-li si – 

a stále si to musíme připomínat – obraz posledního soudu podle Kristových slov obsaţených v Ma-

toušově evangeliu.
108

 

Tuto eschatologickou scénu musíme stále "promítat" na lidské dějiny, musí být vţdy "měřít-

kem" lidských skutkŧ jako základní schéma pro osobní i kolektivní zpytování svědomí: "Neboť 

jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst ... byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem ... ve vězení, a 

nenavštívili jste mě."
109

 Tato slova se stávají ještě varovnějšími, pomyslíme-li, ţe novým státŧm a 

národŧm, které se probouzejí k nezávislosti, se místo chleba a kulturní pomoci poskytují – a někdy 

i v hojnosti – moderní zbraně a prostředky hromadného ničení, aby poslouţily v ozbrojených kon-

fliktech a válkách. Nevyţaduje to ani tak obrana spravedlivých práv a svrchovanosti, jako spíše 

určitá forma šovinismu, imperialismu a neokolonialismu rŧzného druhu. Všichni dobře víme, ţe by 

oblasti bídy a hladu na naší zeměkouli mohly být v krátké době "zúrodněny", kdyby obrovské vý-

daje na zbrojení, slouţící válce a ničení, byly změněny ve výdaje na obţivu slouţící ţivotu. 

Tato úvaha moţná zŧstane částečně "abstraktní". Moţná také poskytne jedné i druhé "straně" 

příleţitost k vzájemným obţalobám, přičemţ obě zapomenou na vlastní viny. Snad vyvolá i nová 

obvinění proti církvi. Avšak církev, poněvadţ nevládne jinými zbraněmi neţ zbraněmi ducha, slova 

a lásky, nemŧţe přestat hlásat Boţí "slovo ... ať je to vhod či nevhod"
110

. Proto neustále prosí kaţ-

dou stranu a ţádá všechny ve jménu Boha i člověka: Nezabíjejte! Nepřipravujte lidem ničení a vy-

hlazování! Myslete na své bratry, kteří trpí hladem a nouzí! Mějte v úctě dŧstojnost a svobodu kaţ-

dého člověka! 

                                                 
108

 Srov. Mt 25,31–46. 
109

 Mt 25,42.43. 
110

 2 Tim 4,2. 



Lidská práva: "litera" nebo "duch" 

17. Naše století bylo pro člověka aţ dosud stoletím velkých pohrom a zkáz, a to nejen hmotných, 

nýbrţ i mravních, a snad především mravních. Není jistě snadné srovnávat dějinná údobí a staletí z 

tohoto hlediska, neboť to závisí i na historických měřítkách a ta se mění. Ale i bez takových srov-

návání je třeba konstatovat, ţe v tomto století lidé připravili sami sobě mnoho nespravedlností a 

utrpení. Byl tento proces rozhodným zpŧsobem brzděn? V kaţdém případě je nutno s úctou a vel-

kou nadějí do budoucna připomenout úsilí vynaloţené k zaloţení Organizace spojených národŧ, 

úsilí definovat a stanovit objektivní a nezcizitelná práva člověka, přičemţ se členské státy navzájem 

zavazují k jejich dŧslednému dodrţování. Tento závazek přijaly a podepsaly skoro všechny součas-

né vlády. To by mělo být zárukou, ţe lidská práva se stanou na celém světě základním principem 

činnosti pro blaho člověka. 

Církev nemá zapotřebí dokazovat, jak těsně je tato otázka svázána s jejím posláním v součas-

ném světě. Na tomto problému je přece zaloţen sociální a mezinárodní mír, jak to jiţ prohlásili Jan 

XXIII., 2. vatikánský koncil a potom Pavel VI. v jednotlivých dokumentech. Mír totiţ v jádře zna-

mená respektování neporušitelných lidských práv – mír je dílem spravedlnosti –, zatímco válka 

vzniká právě z porušování těchto práv a jejím výsledkem je, ţe se po nich ještě více šlape. Jsou-li 

však lidská práva porušována v době míru, pak je to obzvláště bolestné; z hlediska pokroku to 

znamená nepochopitelný projev boje proti člověku, naprosto neslučitelný s jakýmkoliv programem, 

který se vydává za "humanitní". A který program, ať jiţ sociální, hospodářský, politický či kulturní 

se mŧţe obejít bez tohoto titulu? Jsme pevně přesvědčeni, ţe v nynějším světě neexistuje ţádný 

program, který by nestavěl na první místo právě člověka, i kdyţ třeba vychází z protikladných ideo-

logií a pojetí světa. 

Jestliţe však přes to všechno jsou lidská práva rŧznými zpŧsoby porušována, jestliţe se v praxi 

(stále ještě) setkáváme s koncentračními tábory, násilím, mučením, terorismem a mnoha rozmani-

tými diskriminacemi, pak to musí být následkem jiných předpokladŧ, které ohroţují, anebo často 

téměř znehodnocují účinnost humanitních zásad, z nichţ vycházejí ony programy a moderní systé-

my. Pak ovšem nutně vyvstává povinnost podrobovat tyto programy ustavičné revizi z hlediska 

objektivních a neporušitelných práv člověka. 

Cílem Deklarace lidských práv, stejně jako zaloţení Organizace spojených národŧ jistě nebylo 

pouze zbavit se strašlivé zkušenosti minulé světové války, nýbrţ také vytvořit základnu pro trvalou 

revizi programŧ, systémŧ a reţimŧ právě z tohoto jediného zásadního zorného úhlu, kterým je dob-

ro člověka – jako jednotlivce ve společenství. Toto hledisko, jako základní činitel obecného dobra, 

se téţ musí stát zásadním měřítkem všech programŧ, systémŧ a reţimŧ. V opačném případě je lid-

ský ţivot i v době míru odsouzen k rŧzným útrapám a současně s nimi se rozvíjejí i rŧzné formy 

nadvlády, totalitarismu, neokolonialismu a imperialismu, ohroţující samo souţití mezi národy. Je 

skutečně významný a častokrát i historickými zkušenostmi potvrzený fakt, ţe porušování práv člo-

věka jde ruku v ruce i s porušováním práv celého národa, s nímţ je jednotlivý člověk spojen orga-

nickými svazky jako s větší rodinou. 

Jiţ od prvé poloviny tohoto století, kdy se začaly vyvíjet rŧzné státní totalitní reţimy, které, jak 

je známo, přivedly svět k hrozné válečné katastrofě, církev zaujala jasné a vyhraněné stanovisko 

vŧči takovým reţimŧm, které zdánlivě pracovaly pro vyšší blaho, jakým je blaho státu. Dějiny však 



naproti tomu dokázaly, ţe to bylo vlastně jen dobro určité strany, která se ztotoţnila se státem.
111

 

Ve skutečnosti tyto reţimy okleštily práva občanŧ tím, ţe odepřely uznat právě ona nezadatelná 

lidská práva, která asi v pŧli našeho století byla formulována na mezinárodním fóru. Církev se spo-

lu se všemi lidmi dobré vŧle, se všemi, kdo opravdu milují spravedlnost a mír, raduje z úspěchu, 

kterého se tímto prohlášením dosáhlo, ale je si téţ vědoma, ţe pouhá "litera" mŧţe zabíjet, kdeţto 

jen "duch dává ţivot"
112

. proto se musí společně s těmi lidmi dobré vŧle neustále tázat, zda Dekla-

race lidských práv a přijetí její "litery" znamená všude také uplatňování jejího "ducha". Vznikají 

skutečně oprávněné obavy, ţe velmi často máme ještě daleko k takovému uplatňování a ţe někdy 

duch společenského a veřejného ţivota je v bolestném rozporu s vyhlášenou "literou" lidských 

práv. Takový stav věcí, kterým trpí příslušné společnosti, činí ovšem obzvláště zodpovědnými, jak 

před oněmi společnostmi, tak i před dějinami, ty, kdo mají na tomto stavu podíl. 

Základní smysl existence státu jako politického společenství spočívá v tom, ţe celá společnost 

a ti, kdo ji tvoří, tj. lid, je pánem a tvŧrcem vlastního osudu. Toho se však nedosahuje tam, kde na-

místo výkonu moci za morální účasti společnosti či národa vidíme, ţe má moc v rukou jen určitá 

skupina a vnucuje ji všem ostatním členŧm příslušné společnosti. Tyto věci jsou velmi podstatné v 

naší epoše, v níţ nesmírně vzrostlo sociální uvědomění lidí a spolu s ním i potřeba opravdové účas-

ti občanŧ na politickém ţivotě společenství, s přihlédnutím na konkrétní poměry kaţdého národa a 

na nezbytnou účinnost veřejné moci.
113

 Tyto problémy jsou prvořadé dŧleţitosti i pro pokrok sa-

mého člověka a celkový rozvoj jeho lidství. 

Církev vţdy učila, ţe je povinností člověka pracovat pro obecné blaho, a tím také vychovávala 

kaţdému státu dobré občany. Kromě toho vţdy učila, ţe základní povinností veřejné moci je péče o 

obecné blaho společnosti; odtud vyplývají i její základní práva. Právě ve jménu těchto předpokladŧ, 

týkajících se objektivního etického řádu, nelze práva veřejné moci chápat jinak neţ na základě re-

spektování objektivních a neporušitelných práv člověka. Obecné dobro, jemuţ veřejná moc ve státě 

slouţí, je plně dosaţeno jen tehdy, kdyţ si všichni občané jsou jisti svými právy. Není-li tomu tak, 

dochází k rozkladu společnosti, k opozici občanŧ vŧči veřejné moci, anebo k situaci útlaku, zastra-

šování, násilí a terorismu; o tom nám poskytly mnoho příkladŧ totalitní reţimy našeho století. Prin-

cip lidských práv se proto hluboce dotýká oblasti sociální spravedlnosti a stává se měřítkem pro její 

zásadní prověřování v ţivotě politických organismŧ. 

Mezi tato práva patří, a oprávněně, i právo na náboženskou svobodu a na svobodu svědomí. 

Druhý vatikánský koncil povaţoval za zvlášť nutné vypracovat o tomto námětu obsáhlejší prohlá-

šení. Je jím dokument nazvaný Dignitatis humanae
114

, v němţ bylo vyjádřeno nejen teologické 

pojetí celého problému, ale téţ jeho chápání z hlediska přirozeného práva, to znamená z "čistě lid-

ského" stanoviska, na základě předpokladŧ, jeţ člověku vnuká sama jeho zkušenost, rozum a pocit 

vlastní dŧstojnosti. Je jisté, ţe omezování náboţenské svobody jednotlivcŧ a společenství nepatří 

jen mezi bolestné lidské zkušenosti, nýbrţ zasahuje především i samu dŧstojnost člověka, nezávisle 

na jeho náboţenském vyznání či světovém názoru. Omezování náboţenské svobody a její porušo-

vání je v rozporu s lidskou dŧstojností a s objektivními lidskými právy. Výše zmíněný koncilní 
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dokument prohlašuje dostatečně jasně, co takovým omezováním a porušováním náboţenské svo-

body je. V tomto případě jde nepochybně o radikální nespravedlnost vŧči tomu, co je obzvláště 

hluboko vštípeno člověku a co je skutečně lidské. Vţdyť dokonce i sama nevěra, nedostatek nábo-

ţenského cítění a ateismus jsou jako lidské jevy pochopitelné jen ve vztahu k náboţenství a mře. Je 

proto těţké přijmout třeba i jen z "čistě lidského hlediska" stanovisko, podle něhoţ pouze ateismus 

má občanské právo ve veřejném a společenském ţivotě, zatímco věřící, jaksi ze zásady, jsou sotva 

trpěni, anebo se s nimi jedná jako s občany niţší třídy, či dokonce – i to se jiţ stalo – jsou zcela 

zbaveni občanských práv. 

I o tomto tématu je třeba alespoň stručně pojednat, protoţe i to se zařazuje do celkové situace 

člověka v současném světě, protoţe i ono dokazuje, jak je tato situace zatíţena předsudky a nespra-

vedlnostmi rŧzného druhu. Nechceme-li zabíhat do podrobností právě v této oblasti, kde bychom k 

tomu měli obzvláštní právo a povinnost, je to jen proto, ţe nás, stejně jako ty, kdo trpí protivenství 

zpŧsobené diskriminací a pronásledováním pro Boţí jméno, vede víra ve výkupnou sílu Kristova 

kříţe. Přesto však se chci z moci svého úřadu obrátit jménem věřících celého světa na ty, na nichţ 

nějakým zpŧsobem závisí organizace veřejného a společenského ţivota. Ţádám je snaţně, aby re-

spektovali práva náboţenství a pŧsobení církve. Není to prosba o nějakou výsadu, nýbrţ o respek-

tování základního práva, jehoţ uplatňování je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského 

pokroku v kaţdém reţimu, společnosti, systému či prostředí. 



IV. KAPITOLA 

Poslání církve a úděl člověka 

Církev pečuje o povolání člověka v Kristu 

18. Tento nutně povšechný nástin postavení člověka v současném světě obrací ještě více naše 

myšlenky a srdce k Jeţíši Kristu a k tajemství vykoupení, v němţ se obráţí problém člověka s ob-

zvláště výraznou pravdou a láskou. Jestliţe Kristus "se jistým zpŧsobem spojil s kaţdým člově-

kem"
115

, pak církev, tím ţe proniká do hloubky tohoto tajemství a do jeho stále širších a všeobec-

nějších souvislostí, proţívá téţ dŧsledněji svou podstatu a své poslání. Apoštol nemluví nadarmo o 

Kristově těle, kterým je církev.
116

 Je-li tímto Kristovým mystickým tělem Boţí lid – jak to později 

vyjádřil 2. vatikánský koncil na základě celé tradice, Písma a církevních otcŧ – znamená to, ţe je v 

něm kaţdý člověk proniknut oním Duchem ţivota, jenţ pochází od Krista. Z toho vyplývá, ţe i 

sama církev jako tělo, organismus a společenská jednotka tím, ţe upírá zřetel na člověka, na jeho 

skutečné problémy, naděje; bolesti, vymoţenosti a neúspěchy, přijímá zároveň i Boţí podněty, tatáţ 

osvícení a posilu Ducha, jeţ vycházejí od ukřiţovaného a zmrtvýchvstalého Krista, a právě to pŧ-

sobí, ţe ţije sobě vlastním ţivotem. Církev nezná jiný ţivot kromě toho, který dostává od svého 

Ţenicha a Pána. Vţdyť právě proto, ţe Kristus se s ní spojil v tajemství svého výkupného díla, i 

církev musí být pevně spojena s každým jednotlivým člověkem. 

Toto spojení Krista s člověkem je samo v sobě tajemstvím, z něhoţ se rodí "nový člověk", po-

volaný k účasti na Boţím ţivotě
117

 a v Kristu znovu stvořený, aby získal plnost milosti a pravdy.
118

 

Spojení Krista s člověkem znamená sílu a zdroj síly, jak to výstiţně vyjádřil sv. Jan v úvodu svého 

evangelia: "Všem, kdo ho přijali; dal moc stát se Boţími dětmi."
119

 To je síla, která člověka vnitřně 

přetváří, počátek nového ţivota, který neodumírá a nepomíjí, nýbrţ trvá věčně.
120

 Konečným dovr-

šením povolání člověka je právě tento ţivot, přislíbený a nabídnutý kaţdému člověku Bohem Ot-

cem v Jeţíši Kristu, jeho věčném a jednorozeném Synu, který se stal člověkem a narodil se z Marie 

Panny – kdyţ se naplnil čas.
121

 Určitým zpŧsobem je to i naplnění onoho "údělu", který nám Bŧh 

od věčnosti určil. Tento "boţský úděl" si razí cestu, přes všechny záhady, tajemství, křivolakosti a 

okliky "lidského údělu" v pozemském světě. Jestliţe toto vše z nevyhnutelné nutnosti – navzdory 

všem bohatým projevŧm časného ţivota – vede k hranici smrti a na práh rozkladu lidského těla, 

pak se nám právě za touto hranicí zjevuje Kristus: "Já jsem vzkříšení a ţivot. Kdo věří ve mne ... 

neumře navěky."
122

 V Jeţíši Kristu, ukřiţovaném, uloţeném do hrobu a pak zmrtvýchvstalém, 

"nám zazářila naděje, ţe vstaneme z mrtvých ... a zaslíbení věčného ţivota"
123

, k němuţ člověk 
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dospívá skrze tělesnou smrt, neboť i on, spolu se vším viditelným stvořením, sdílí tento nevyhnu-

telný osud, jemuţ je podrobena hmota. Chceme a snaţíme se stále více prohlubovat smysl této 

pravdy, kterou Vykupitel člověka shrnul do výroku: "Co dává ţivot, je duch, tělo nic nezname-

ná."
124

 Tato slova, přes veškeré vnější zdání, vyjadřují nejvznešenější potvrzení člověka: tělo, které 

oţivuje Duch! 

Církev zakouší tuto skutečnost ve svém ţivotě, ţije z této pravdy o člověku, která jí dovoluje 

překročit hranice času a současně jí dává moţnost myslet s obzvláštní láskou a starostlivostí na vše, 

co v mezích zákonŧ času pŧsobí na ţivot člověka a na ţivot lidského ducha, v němţ se projevuje 

onen věčný neklid, jak to vyslovil sv. Augustin: "Ty jsi nás, Pane, stvořil pro sebe a naše srdce ne-

nalézá pokoje, dokud nespočine v tobě."
125

 V tomto tvŧrčím neklidu jakoby proudí a pulsuje to, co 

je pro člověka nejpříznačnější: hledání pravdy, neukojitelná potřeba dobra, hlad po svobodě, palči-

vá touha po kráse a hlas svědomí. Církev, která se snaţí pohlíţet na člověka takřka "očima samého 

Krista", si stále zřetelněji uvědomuje, ţe je stráţkyní velikého pokladu, který nesmí promrhat, ný-

brţ naopak ustavičně rozmnoţovat. Vţdyť sám Pán Jeţíš řekl: "Kdo neshromaţduje se mnou, roz-

ptyluje."
126

 Tento poklad lidstva, obohacený nevýslovným tajemstvím Boţího synovství
127

, milostí 

přijetí za Boţí syny
128

 v jednorozeném Boţím Synu, jehoţ zásluhou říkáme Bohu "Abba, Otče"
129

, 

je zároveň i mohutnou silou, která stmeluje církev především zevnitř a dodává smysl veškeré její 

činnosti. Touto silou se církev spojuje s Kristovým Duchem, s oním svatým Duchem, kterého jí 

Vykupitel přislíbil, kterého jí neustále sesílá a jehoţ seslání – jak se projevilo v den letnic – stále 

trvá. Tak se v člověku projevuje moc Ducha svatého
130

, jeho dary
131

 a plody
132

. A církev v naší 

době, jak se zdá, stále vroucněji opakuje se svatou vytrvalostí: "Přijď, ó svatý Duchu!" Přijď! 

Přijď! "Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěţest ţíznivým, vyhoj z bolestí a ran. Zchladlým 

srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň."
133

 

Tato prosba k Duchu – a o Ducha – je téţ odpovědí všem "materialismŧm" současné doby. Z 

nich se totiţ rodí tolik rŧzných forem neukojitelnosti lidského srdce. Tato snaţná prosba k Duchu 

se ozývá z rŧzných stran a zdá se, ţe i přináší rozličnými zpŧsoby své plody. Je moţno říci, ţe cír-

kev tuto prosbu nepřednáší sama? Ano, mŧţeme to říci, poněvadţ "potřebu" něčeho duchovního 

přiznávají i ti, kdo ţijí mimo viditelné hranice církve.
134

 Nepotvrzuje to snad ona pravda o církvi, 

kterou tak výstiţně zdŧraznil minulý koncil v dogmatické konstituci Lumen gentium, kde učí, ţe 

církev je "svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva"
135

? 

Toto vzývání Ducha a prosba o jeho přispění neznamená nic jiného, neţ ţe neustále vstupujeme do 

plného rozměru tajemství vykoupení, ve kterém Kristus, spojený s Otcem a s kaţdým člověkem, 

nám nepřetrţitě dává tohoto Ducha a ten nás naplňuje Kristovým smýšlením a zaměřuje nás k Bohu 
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Otci.
136

 To je dŧvodem, proč církev v nynější době, která obzvláště hladoví po Duchu – Neboť hla-

doví po spravedlnosti, míru, lásce, dobrotě, síle, odpovědnosti a lidské dŧstojnosti – se musí sou-

středit a semknout kolem tohoto tajemství a znovu v něm nalézt světlo a sílu, nepostradatelné pro 

plnění svého poslání. Jestliţe opravdu – jak uţ bylo řečeno – člověk je cestou, po níţ církev kráčí 

ve svém kaţdodenním ţivotě, pak je nezbytné, aby si církev také uvědomovala, jaké dŧstojnosti 

dosahuje člověk tím, ţe je přijat za Boţího syna v Kristu a skrze milost Ducha svatého
137

 a ţe je 

určen k ţivotu milosti a slávy.
138

 O tom všem církev stále znovu rozjímá, přijímá to se stále uvě-

domělejší vírou a stále pevnější láskou. Tím se také stává více schopnou slouţit člověku, jak jí to 

Kristus Pán ukládá slovy: "Syn člověka nepřišel, aby si nechal slouţit, ale aby slouţil."
139

 Církev 

plní tento svŧj úkol tím, ţe se podílí na "trojí sluţbě", která je vlastní právě jejímu Učiteli a Vyku-

piteli. Toto učení, spočívající na biblickém základě, postavil k velkému prospěchu pro ţivot církve 

do plného světla 2. vatikánský koncil. Uvědomujeme-li si totiţ svou účast na trojím Kristově poslá-

ní a na jeho trojí sluţbě, kněţské, prorocké a královské
140

, uvědomujeme si tím zároveň dokonaleji 

i to, čemu má slouţit celá církev jako společnost a společenství Boţího lidu zde na zemi. Současně 

téţ chápeme, jaká má být účast kaţdého z nás na tomto poslání a sluţbě. 

Církev má odpovědnost za pravdu 

19. Ve světle posvátného učení 2. vatikánského koncilu vyvstává tedy před námi církev jako spo-

lečenská nositelka odpovědnosti za Boţí pravdu. S hlubokým pohnutím nasloucháme slovŧm sa-

mého Krista: "A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal."
141

 V tomto 

výroku našeho Učitele přece zaznívá ona odpovědnost za zjevenou pravdu, která je "vlastnictvím" 

samého Boha, jestliţe dokonce i on, "jednorozený Syn", který "spočívá v náručí Otcově"
142

, kdyţ 

předává dále tuto pravdu jako prorok a učitel, pokládá za nutné zdŧraznit, ţe přitom zŧstává na-

prosto věrný jejímu Boţímu zdroji. Stejná věrnost musí být i základní vlastností víry církve, kdyţ ji 

učí a kdyţ ji vyznává. Víra jako zvláštní nadpřirozená ctnost vlitá do lidského ducha nám umoţňuje 

účast na poznání Boha, a je naší odpovědí na zjevené Boţí slovo. Proto je třeba, aby se církev věrně 

drţela Boţí pravdy
143

, kdyţ vyznává a učí víru, a aby se tato věrnost projevovala konkrétně v ţivotě 

v "poslušnosti, která je v souladu s rozumem" (rationabile obsequium)
144

. Sám Kristus, aby zaručil, 

ţe bude zachovávána věrnost Boţí pravdě, slíbil církvi zvláštní pomoc Ducha pravdy a dal dar ne-

omylnosti
145

 těm, kterým svěřil úkol tuto pravdu dále předávat a učit
146

 – jak to ostatně jiţ jasně 
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prohlásil l. vatikánský koncil
147

 a později to opakoval i 2. vatikánský koncil.
148

 Kromě toho dal téţ 

všemu Boţímu lidu zvláštní smysl pro víru.
149

 

Z toho vyplývá, ţe jsme se stali účastnými na tomto poslání Krista–proroka a mocí tohoto po-

slání spolu s ním slouţíme v církvi Boţí pravdě. Odpovědnost za tuto pravdu znamená, ţe ji také 

máme milovat, snaţit se ji přesněji pochopit, tak, abychom se s ní dŧvěrně seznámili my sami a 

seznámili s ní i ostatní, a to v celé její spasitelné síle, lesku a záři, v celé její hloubce a zároveň i 

prostotě. Tato láska a tato touha pochopit pravdu musí spolu kráčet ruku v ruce, jak to potvrzují i 

příklady světcŧ. Skutečné a ryzí světlo, které vyzařuje Boţí pravdu a přibliţuje i samou skutečnost 

Boha, je více osvítilo proto, ţe tuto pravdu přijímali s úctou a láskou, zejména s láskou ke Kristu, 

ţivému Slovu Boţí pravdy a zároveň i s láskou k jejímu lidskému vyjádření v evangeliu, tradici a 

teologii. Takové chápání a výklad Boţího slova a taková teologie jsou nezbytné také v dnešní době. 

Teologie vţdy byla a stále zŧstává velmi dŧleţitá pro to, aby se církev a Boţí lid mohli tvŧrčím a 

plodným zpŧsobem zúčastnit Kristova prorockého poslání. Proto teologové, jako sluţebníci Boţí 

pravdy, kdyţ věnují své studie a práce jejímu stále pronikavějšímu pochopení, nikdy nesmí ztrácet 

se zřetele význam své sluţby v církvi, jeţ je shrnuta do pojmu "intellectus fidei". Tento pojem má – 

abychom tak řekli – dvojí smysl a uplatnění, totiţ: "intellege ut credas" (rozuměj, abys věřil) a 

"crede ut intellegas" (věř, abys rozuměl)
150

; správným zpŧsobem se uskutečňuje, kdyţ se teologové 

snaţí slouţit učitelskému úřadu, který je v církvi svěřen biskupŧm, spojeným poutem hierarchické-

ho společenství s Petrovým nástupcem, kdyţ se postaví do sluţeb jejich učitelské a pastorační péče 

a kdyţ podporují apoštolskou činnost veškerého Boţího lidu. 

Jako v minulých obdobích, tak i dnes – a dnes snad ještě více – teologové a všichni vědci v 

církvi jsou povoláni k tomu, aby uváděli v soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu a tím aby téţ 

přispívali k jejich vzájemnému doplňování, jak to čteme v liturgické modlitbě v den památky cír-

kevního učitele sv. Alberta. Tento závazný úkol se dnes nesmírně rozrostl v dŧsledku pokroku lid-

ské vědy, jejích metod a úspěchŧ v poznávání světa a člověka. To se vztahuje jak na exaktní, tak i 

na humanistické vědy, jakoţ i na filosofii, jejíţ těsné svazky s teologií připomněl 2. vatikánský 

koncil.
151

 

Na tomto poli lidského poznání, které se neustále rozšiřuje a současně téţ rozvětvuje, se musí i 

víra ustavičně prohlubovat tím, ţe ukazuje celý rozsah tajemství zjevení a směřuje tak k pochopení 

pravdy, jeţ má v Bohu svŧj jediný nejvyšší zdroj. Je-li přípustné – a dokonce i ţádoucí – aby se při 

této rozsáhlé práci v uvedeném směru bral zřetel na určitý pluralismus v metodách, nesmí se tato 

práce vzdalovat od zásadní jednoty v učení víry a morálky, neboť ta je jejím vlastním účelem a 

cílem. Z toho dŧvodu je nepostradatelná úzká spolupráce teologie s církevním učitelským úřadem. 

Kaţdý teolog si musí být obzvláště vědom toho, co vyjádřil sám Kristus, kdyţ prohlásil: "A (přece) 

slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal."
152

 Nikdo tedy nesmí povaţovat 

teologii jen za jakousi pouhou sbírku vlastních osobních názorŧ; naopak, kaţdý si musí uvědomo-

vat, ţe má stále zŧstávat v těsném spojení s posláním učit pravdě, za které je církev odpovědná. 
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Účast na prorocké sluţbě samého Krista utváří ţivot celé církve v její základní formě. Zvláštní 

účast na této sluţbě přísluší církevním pastýřŧm, kteří učí a bez přestání rozličnými zpŧsoby hlásají 

a předávají nauku víry a křesťanské morálky. Toto vyučování přispívá – jak z misionářského, tak i 

z běţného hlediska – k shromaţďování Boţího lidu kolem Krista, k přípravě účasti na eucharistii a 

ukazuje téţ cesty svátostného ţivota. Biskupská synoda v r. 1977 věnovala zvláštní pozornost kate-

chezi v současném světě. Konečný výsledek jejího usnesení, zkušeností a návrhŧ bude v dohledné 

době zveřejněn – souhlasně s přáním účastníkŧ této synody – v příslušném papeţském dokumentu. 

Katecheze je nesporně jednou z trvalých a přitom i základních forem církevní činnosti, v níţ se 

projevuje její prorocký charizmatický dar. Vydávání svědectví a vyučování postupují společně ruku 

v ruce. Ačkoliv se tu mluví na prvém místě o kněţích, přesto je nutno připomenout i velký počet 

řeholníkŧ a řeholnic, věnujících se katechetické činnosti z lásky k boţskému Učiteli. A zde je 

správné, abychom se zmínili i o tolika laicích, kteří touto prací vyjadřují svou víru a apoštolskou 

zodpovědnost. 

Kromě toho je nutno stále více pečovat o to, aby rŧzné formy katecheze a její rozličná pole pŧ-

sobnosti – od oné základní formy, kterou je tzv. "rodinná" katecheze, čili ta, kterou poskytují rodiče 

vlastním dětem – byly dŧkazem univerzální účasti všeho Boţího lidu na prorocké sluţbě samého 

Krista. Je zapotřebí, aby se na odpovědnosti církve za Boţí pravdu podíleli stále více a rozmanitý-

mi zpŧsoby všichni její členové. Co máme v tomto ohledu říci o specialistech v rŧzných oborech, o 

představitelích přírodních a duchovních věd, o lékařích, právnících, umělcích, technicích, o učite-

lích a profesorech rŧzných stupňŧ a oborŧ? Ti všichni patří k Boţímu lidu, a mají tedy vlastní úlohu 

v Kristově prorockém poslání a v jeho sluţbě Boţí pravdě. Plní ji téţ svým čestným postojem k 

pravdě v kterékoli její oblasti, kdyţ druhé v pravdě vychovávají a učí je, jak mají rŧst a vyzrávat v 

lásce a spravedlnosti. Tak se tedy stává smysl pro zodpovědnost za pravdu jedním ze základních 

bodŧ setkání církve s kaţdým člověkem a je jedním ze zásadních poţadavkŧ určujících povolání 

člověka v církevním společenství. Současná církev, vedená tímto smyslem zodpovědnosti za prav-

du, musí zŧstat vytrvale a neochvějně věrná své vlastní povaze, k níţ náleţí i prorocké poslání po-

cházející od samého Krista, který řekl: "Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás ... Přijměte Du-

cha svatého!"
153

 

Eucharistie a svátost pokání 

20. V tajemství vykoupení, tj. ve spasitelném díle Jeţíše Krista, má církev účast na evangeliu své-

ho Mistra nejen věrností jeho slovu a sluţbou pravdě, ale má téţ poddaností, plnou naděje a lásky, i 

podíl na síle jeho vykupitelné činnosti, jiţ vyjádřil a shrnul ve formě svátostí, především v eucha-

ristii.
154

 Eucharistie je středem a vrcholem všeho svátostného ţivota, jí kaţdý křesťan získává spá-

sonosnou sílu a moc vykoupení, počínaje tajemstvím křtu, kterým jsme ponořeni do Kristovy smrti, 

abychom tak měli účast i na jeho zmrtvýchvstání
155

, jak učí Apoštol. Ve světle tohoto učení vyniká 

ještě jasněji dŧvod, proč veškerý svátostný ţivot církve i kaţdého křesťana dosahuje svého vrcholu 

a plnosti právě v eucharistii. V této svátosti se totiţ z Kristovy vŧle neustále obnovuje tajemství 

oběti, ve které přinesl Bohu Otci sám sebe na oltář kříţe. Otec tuto oběť přijal a odplatil toto na-
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prosté sebeodevzdání svého Syna, který se poníţil a byl "poslušným aţ k smrti"
156

, svým otcov-

ským darem nového nesmrtelného ţivota ve vzkříšení, neboť Bŧh Otec je jiţ od počátku prvním 

zdrojem a dárcem ţivota. Tento nový ţivot, v němţ je zahrnuto i tělesné oslavení ukřiţovaného 

Krista, se stal účinným znamením i dalšího daru věnovaného lidstvu. Je jím Duch svatý, skrze ně-

hoţ Boţí ţivot, který má Bŧh Otec v sobě a který dává svému Synu
157

, je sdělován i všem lidem 

spojeným s Kristem. 

Eucharistie je nejdokonalejší svátostí této jednoty. Slavením eucharistie a účastí na ní se spoju-

jeme s pozemským i nebeským Kristem, který se za nás přimlouvá u svého Otce.
158

 K tomuto spo-

jení však vţdy dochází jeho spasitelnou obětí, kterou nás vykoupil, takţe jsme byli "vykoupeni, a to 

za (vysokou) cenu"
159

. Tato "vysoká cena" našeho vykoupení zároveň dokazuje, jak si Bŧh cení 

člověka a jaká je naše dŧstojnost v Kristu. Vţdyť tím, ţe se stáváme "Boţími dětmi"
160

, tím, ţe nás 

Bŧh přijal za syny
161

, se stáváme jako on sám "kněţským královstvím", tj. získáváme "královské 

kněţství"
162

, čili dostává se nám téţ účasti na onom jedinečném a nezvratném navrácení světa a 

člověka Bohu Otci, jeţ on, věčný Syn
163

, dosáhl a vykonal jednou provţdy. Eucharistie je svátost, v 

níţ nabývá plného výrazu náš nový ţivot a v níţ sám Kristus bez ustání a stále novým zpŧsobem 

"dosvědčuje" v Duchu svatém našemu duchu
164

, ţe kaţdý z nás, poněvadţ má účast na tajemství 

vykoupení, má přístup i k plodŧm synovského usmíření s Bohem
165

, které on sám uskutečnil a stále 

mezi námi uskutečňuje skrze sluţbu církve. 

Je zásadní pravdou, a to nejen věroučnou, ale i existenciální, ţe eucharistie vytváří církev
166

 a 

ţe ji buduje jako opravdové společenství Boţího lidu, jako shromáţdění věřících, vyznačující se 

tímtéţ znakem jednoty, jaký měli apoštolové a první Kristovi učedníci. Eucharistie stále znovu vy-

tváří toto společenství a tuto jednotu. Neustále ji buduje a obnovuje na základě Kristovy oběti, ne-

boť připomíná jeho smrt na kříţí
167

, cenu, kterou on nás vykoupil. Mohlo by se říci, ţe v eucharistii 

se dotýkáme vlastního tajemství těla a krve Páně, jak to dosvědčují sama slova, pronesená ve chvíli 

jejího ustanovení. Ta se stala také právě z moci tohoto ustanovení slovy ustavičného slavení eucha-

ristie, které konají sluţebníci povolaní k tomu v církvi. 

Církev ţije z eucharistie, ţije z plnosti této svátosti, jejíţ úţasný obsah a význam častokrát for-

muloval učitelský úřad, a to od nejdávnějších časŧ aţ po naši dobu.
168

 Přesto však mŧţeme s jisto-

tou prohlásit, ţe toto učení – nalézající oporu v pronikavém myšlení teologŧ, v křesťanech hluboké 

víry a zasvěcených ţivotu modlitby, v asketech a mysticích, se vší jejich věrností vŧči eucharistic-

kému tajemství – zŧstává stát jen jakoby na jejím prahu, poněvadţ není schopno pochopit a slovy 
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vyjádřit, co je eucharistie ve své plnosti, co vyjadřuje a k čemu v ní dochází. Ano, tato svátost je 

skutečně nevýslovná. Základním úkolem – a především viditelnou milostí a zdrojem nadpřirozené 

síly církve jako Boţího lidu – je vytrvalost a neustálý rŧst v eucharistickém ţivotě a zboţnosti a 

duchovní rozvoj v eucharistickém ovzduší. Tím spíše nám tedy není dovoleno, abychom v myšlení, 

ţivotě a jednání ubírali této skutečně Nejsvětější svátosti její plný rozměr a podstatný význam. Je to 

Svátost–obět, Svátost–společenství, Svátost–přítomnost. Je sice pravda, ţe eucharistie byla a musí i 

nyní být nejhlubším zjevením a oslavou lidského bratrství Kristových učedníkŧ a vyznavačŧ, přesto 

však ji nelze pokládat pouze za "příleţitost" k projevení tohoto bratrství. Při slavení svátosti Kristo-

va těla a krve je třeba respektovat plný rozsah tohoto Boţího tajemství a plný smysl tohoto svátost-

ného znamení, v němţ se Kristus, skutečně přítomný, přijímá, duše je zahrnována milostí a dostává 

se nám záruky budoucí slávy.
169

 Z toho plyne povinnost přesného dodrţování liturgických předpisŧ 

a všeho toho, co svědčí o úctě vzdávané společenstvím samému Bohu. Tím spíše, ţe v tomto svá-

tostném znamení se nám odevzdává sám Bŧh s bezmeznou dŧvěrou, jakoby nebral v úvahu naši 

lidskou slabost, nehodnost, naše zvyky, sklon k zevšednění, či dokonce i moţnost, ţe ho urazíme. 

Všichni členové církve, zejména však biskupové a kněţí, musí bdít a dbát, aby tato svátost lásky 

byla středem ţivota Boţího lidu, aby ze všech projevŧ patřičné úcty vyplývalo, ţe oplácíme Kristu 

"láskou jeho lásku", a aby se on skutečně stal "ţivotem našich duší"
170

. Nesmíme nikdy zapome-

nout ani na tato slova sv. Pavla: "Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha 

pije."
171

 

Tímto napomenutím apoštol poukazuje alespoň nepřímo na těsný vztah mezi eucharistií a po-

káním. Bylo-li prvním slovem Kristova učení a první větou evangelia – radostné zvěsti: "Obraťte se 

a věřte evangeliu" (metanoeite)
172

, zdá se, ţe svátost utrpení, kříţe a zmrtvýchvstání představuje a 

posiluje v našich duších tuto výzvu zcela zvláštním zpŧsobem. Eucharistie a pokání se tak stávají 

určitým zpŧsobem dvojitým rozměrem – jehoţ obě sloţky však spolu vnitrně těsně souvisejí – 

opravdového ţivota v duchu evangelia, ţivota opravdu křesťanského. Kristus, který nás zve k eu-

charistické hostině, je týţ Kristus, který nás vyzývá k pokání a opakuje nám: "Obraťte se!"
173

 Bez 

tohoto ustavičného a stále obnovovaného úsilí o obrácení by účast na eucharistii pozbyla svou vý-

kupnou účinnost a v této účasti by zanikla anebo se oslabila ona zvláštní ochota, přinést Bohu du-

chovní oběť
174

, ve které se základním a univerzálním zpŧsobem vyjadřuje naše účast na Kristově 

kněţství. Vţdyť v Kristu je kněţství spojeno s jeho vlastní obětí, s jeho naprostým odevzdáním se 

Otci, jeţ, právě proto, ţe je bezmezné a naprosté, pŧsobí v nás – lidech v tolika ohledech omeze-

ných – potřebu obracet se k Bohu ve stále vyspělejší formě a v nepřetrţitém, stále hlubším vnitřním 

obrácení. 

V posledních letech se mnoho vykonalo pro to, aby se zdŧraznil – ve shodě s nejstarší církevní 

tradicí – společenský ráz pokání, a především svátosti smíření, v církevní praxi. Tyto podněty jsou 

uţitečné a jistě přispějí k obohacení praxe přijímání svátosti pokání v církvi. Nesmíme však zapo-

mínat, ţe obrácení je vnitřním úkonem obzvláštní hloubky, v němţ jednotlivý člověk nemŧţe být 

nahrazen druhými a nemŧţe se dát "zastupovat" církevním společenstvím. Třebaţe bratrské spole-
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čenství věřících, účastnících se kajících obřadŧ, velmi přispívá k osobnímu vnitřnímu obrácení, 

přesto je nakonec nezbytné, aby se jasně vyslovil sám jedinec, a to v celé hloubce svého svědomí, s 

plným vědomím své viny a s naprostou dŧvěrou v Boha, před něhoţ předstupuje, aby vyznal jako 

ţalmista: "Jen proti tobě jsem se prohřešil."
175

 Církev tedy tím, ţe zachovává staletou praxi svátosti 

pokání – jeţ spočívá v osobní zpovědi, spojené s osobním vzbuzením lítosti a s předsevzetím po-

lepšit se a přinést zadostiučinění – brání i zvláštní právo lidské duše. Je to právo na nejosobnější 

setkání člověka s ukřiţovaným a odpouštějícím Kristem, který nám říká ústy svého sluţebníka ve 

svátosti smíření: "Odpouštějí se ti hříchy"
176

; "jdi a od nynějška uţ nehřeš"
177

. Je zřejmé, ţe je to 

současně i právo samého Krista vŧči kaţdému člověku, kterého vykoupil. Je to jeho právo setkat se 

s kaţdým z nás v onom klíčovém okamţiku ţivota duše, kterým je chvíle obrácení a odpuštění. 

Církev si uchovává svátost pokání a tím výrazně potvrzuje i svou víru v tajemství vykoupení jako v 

ţivou a oţivující skutečnost, která odpovídá lidskému vědomí viny a touhám lidského svědomí. 

"Blahoslavení, kdo lační a ţízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni."
178

 Svátost pokání je 

prostředkem k nasycení člověka onou spravedlností, jeţ pochází od samého Vykupitele. 

V církvi, která zejména v nynější době se co nejtěsněji přimyká k eucharistii a přeje si, aby 

opravdové eucharistické společenství se stalo znamením jednoty všech křesťanŧ, jednoty, která 

postupně uzrává, se musí ţivě pociťovat potřeba pokání, a to jak v jeho svátostném výrazu
179

, tak i 

v projevech pokání jako ctnosti. Tuto druhou sloţku vyjádřil Pavel VI. v apoštolské konstituci Pae-

nitemini.
180

 Jedním z úkolŧ církve je prakticky uplatňovat učení, jeţ je v ní obsaţeno. Jde tu o ná-

mět, který zajisté musíme ještě prohlubovat ve společných úvahách a který se musí stát předmětem 

mnoha dalších usnesení v duchu pastýřské kolegiality, i kdyţ se vším ohledem na rozličné tradice a 

na rŧzné současné poměry. Presto však je nesporné, ţe církev, proţívající nový advent a stále se 

připravující na nový příchod Páně, musí být církví eucharistie a pokání. Jedině s těmito duchovními 

rysy své ţivotnosti je církví plnící Boţí poslání, církví misionářskou (in statu missionis), jak nám 

ukázal její tvář 2. vatikánský koncil. 

Křesťanské povolání: sloužit a kralovat 

21. Druhý vatikánský koncil, kdyţ vytvářel od základŧ obraz církve jako Boţího lidu, svým pou-

kazem na trojí Kristovo poslání, na němţ se svou účastí stáváme opravdovým Boţím lidem, zdŧ-

raznil i ten příznačný rys křesťanského povolání, který bychom mohli nazvat "královským". K vý-

kladu celého toho bohatství nauky koncilu, bylo by třeba poukázat na tomto místě na četné kapitoly 

a odstavce konstituce Lumen gentium a ještě na mnoho dalších koncilních dokumentŧ. Zdá se však, 

ţe v tomto bohatství vystupuje do popředí jeden prvek, totiţ účast na Kristově královském poslání, 

to znamená, ţe objevujeme v sobě samých i v ostatních zvláštní dŧstojnost našeho povolání, kterou 

je moţno nazvat "královská sluţba". Výrazem této dŧstojnosti je naše ochota slouţit, podle příkladu 

                                                 
175

 Ţ 50 (51),6. 
176

 Mk 2,5. 
177

 Jan 8,11. 
178

 Mt 5,6. 
179

 Srov. Posv. kongregace pro nauku víry, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo im-

pertiendam: AAS 64 (1972), s. 510–514; Pavel VI., projev k biskupŧm USA při návštěvě "ad limina" 20. dubna 1978: 

AAS 70 (1978), s. 328–332; Jan Pavel II., projev ke kanadským biskupŧm při návštěvě "ad limina" 17. listopadu 1978: 

AAS 71 (1979), s. 32–36. 



Krista, který "nepřišel, aby si nechal slouţit, ale aby slouţil"
181

. Jestliţe tedy ve světle tohoto Kris-

tova postoje je moţno skutečně "kralovat" pouze "sluţbou", pak ovšem tato "sluţba" vyţaduje ta-

kovou duchovní vyspělost, ţe je třeba ji nazvat "kralováním". Abychom mohli dŧstojně a účinně 

slouţit druhým, je nutno umět ovládat sami sebe a osvojit si ty ctnosti, jeţ umoţňují takovou vládu 

nad sebou. Naše účast na Kristově královském poslání – vlastně právě na jeho "královském úřadu" 

(munus) – je těsně svázána se všemi oblastmi křesťanské a zároveň i lidské morálky. 

Kdyţ 2. vatikánský koncil předkládal celistvý obraz Boţího lidu a kdyţ připomínal, jaké místo 

v něm zaujímají nejen kněţí, ale i laici, a nejen představitelé církevní hierarchie, ale i řeholníci a 

řeholnice, nevyvozoval tento obraz pouze z nějakého sociologického předpokladu. Církev jako lid-

ská společnost mŧţe být jistě také zkoumána a definována podle kategorií, které pouţívají vědy 

jako měřítka pro kteroukoliv lidskou společnost, tyto kategorie však nejsou dostatečné. V tomto 

ohledu, pokud jde o celé společenství Boţího lidu i o kaţdého jeho jednotlivého člena, nejedná se 

jen o určitou specifickou "sociální příslušnost", nýbrţ pro kaţdého jednotlivce i pro všechny jako 

celek je zásadní spíše zvláštní "povolání". Církev je totiţ jako Boţí lid také "Kristovým mystickým 

tělem" – podle výše uvedeného učení sv. Pavla, které velmi výstiţně připomněl i Pius XII.
182

 Pří-

slušnost k němu vyplývá ze zvláštního povolání, spojeného se spásonosným pŧsobením milosti. 

Chceme-li mít tedy správnou představu o tomto společenství Boţího lidu, tak rozsáhlém a krajně 

rozrŧzněném, musíme tu vidět především Krista, který určitým zpŧsobem vyzývá kaţdého jeho 

člena: "Následuj mě."
183

 Takové je společenství učedníkŧ, z nichţ kaţdý jiným zpŧsobem – někdy 

velmi uvědomělým a dŧsledným, jindy jen málo vědomým a velice nedŧsledným – následuje Kris-

ta. V tom se projevuje i hluboce "osobní" rys a rozměr této společnosti, která – přes všechny nedo-

statky společenského ţivota v lidském smyslu tohoto slova – je společenstvím právě proto, ţe je 

všichni tvoří ve spojení se samým Kristem, ne-li jinak, alespoň tím, ţe nosí ve svých duších nezru-

šitelné znamení křesťana. 

Tentýţ koncil se rovněţ s obzvláštní pozorností snaţil dokázat, jakým zpŧsobem se má toto 

"ontologické" společenství učedníkŧ a vyznavačŧ stále dále rozvíjet i po "lidské" stránce ve spole-

čenství, které si je vědomé vlastního ţivota a činnosti. Na podněty koncilu v této oblasti pak navá-

zaly četné další akce synodálního, apoštolského a organizačního rázu. Stále však musíme mít na 

zřeteli jednu pravdu, ţe totiţ kaţdá akce slouţí opravdové církevní obnově a šiří skutečné světlo, 

jímţ je Kristus
184

, a to natolik, nakolik má svŧj základ v patřičném vědomí tohoto povolání a ve 

vědomí zodpovědnosti za tuto obzvláštní milost, jedinečnou a nenahraditelnou, jejímţ pŧsobením 

kaţdý křesťan buduje Kristovo tělo ve společenství Boţího lidu. Tuto zásadu, jeţ je základním pra-

vidlem veškeré křesťanské praxe – praxe apoštolské i pastorační, praxe vnitřního i společenského 

ţivota – je nutno ve správném poměru uplatňovat na všechny lidi i na kaţdého jednotlivce. Musí ji 

na sebe vztahovat i papeţ, jakoţ i kaţdý biskup. Tomuto principu musí být věrni také kněţí, řehol-

níci a řeholnice. Na jeho základě musí utvářet svŧj ţivot téţ manţelé, rodiče, ţeny i muţi rŧzného 

společenského postavení a povolání, od těch, kteří zaujímají ve společnosti nejvyšší úřady aţ po ty, 

kdo konají ty nejjednodušší práce. Právě v tom spočívá ona zásada "královské sluţby", jeţ ukládá 

kaţdému z nás, kteří následujeme Krista, povinnost vyţadovat od sebe samých přesně to, k čemu 
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jsme povoláni a k čemu jsme osobně zavázáni s pomocí Boţí milosti, abychom toto povolání splni-

li. Taková věrnost povolání, kterou nám uděluje Bŧh skrze Krista, přináší s sebou i onu solidární 

odpovědnost za církev, k níţ chce 2. vatikánský koncil vychovávat všechny křesťany. V církvi 

totiţ, jako ve společenství Boţího lidu řízeném pŧsobením Ducha svatého, má opravdu kaţdý "svŧj 

vlastní dar", jak tomu učí sv. Pavel.
185

 Tento "dar", ačkoliv slouţí osobnímu povolání a je formou 

účasti na spásonosném díle církve, je zároveň ku prospěchu i ostatním a buduje církev a bratrské 

církevní obce v rŧzných oblastech lidského pozemského ţivota. 

Věrnost tomuto povolání, to znamená vytrvalá ochota ke "královské sluţbě", má zvláštní vý-

znam pro toto budování církve, hlavně pokud jde o nejzávaznější úkoly, jeţ nejvíce ovlivňují ţivot 

našich bliţních a celé společnosti. Věrností vlastnímu povolání se musí vyznačovat manţelé, jak to 

vyţaduje nerozlučitelná povaha svátostného manţelského svazku. Podobnou věrností vlastnímu 

povolání se musí vyznačovat i kněţí pro ono nezrušitelné znamení, jeţ svátost kněţství vtiskuje do 

jejich duší. Přijetím této svátosti se v latinské církvi vědomě a svobodně zavazujeme k celibátu, a 

proto kaţdý z nás musí dělat vše, co je v jeho silách, aby s pomocí Boţí milosti projevoval vděč-

nost za tento dar a zŧstal navţdy věrný přijatému závazku. Totéţ platí i o manţelech, kteří musí 

všemoţně usilovat, aby vytrvali v manţelském svazku, aby tímto svědectvím lásky budovali rodin-

né společenství a vychovávali nová lidská pokolení, rovněţ schopná zasvětit celý svŧj ţivot vlast-

nímu povolání, tj. oné "královské sluţbě", jejíţ příklad a nejkrásnější vzor nám poskytl Jeţíš Kris-

tus. Jeho církev, k níţ všichni patříme, je "pro lidi", a to v tom smyslu, ţe na základě Kristova 

příkladu
186

 a spoluprací s milostí, kterou on pro nás získal, mŧţeme dosáhnout tohoto "kralování", 

totiţ dopracovat se kaţdý z nás ke zralému lidství. Zralé lidství znamená vrcholné uţívání daru 

svobody, jehoţ se nám dostalo od Stvořitele ve chvíli, kdy povolal k ţivotu člověka, stvořeného ke 

svému obrazu a podobě. Tento dar se plně uskutečňuje v bezvýhradném darování celé vlastní lidské 

osobnosti, v duchu láskou podníceného zasnoubení Kristu a s Kristem, všem, k nimţ on posílá mu-

ţe a ţeny, kteří a které se mu zcela zasvětili podle evangelijních rad. V tom spočívá ideál řeholního 

ţivota, jak ho přijaly staré i nové řády a kongregace, jakoţ i sekulární společnosti. 

V naší době se lidé někdy mylně domnívají, ţe svoboda sama o sobě je cílem, ţe kaţdý člověk 

je svobodný jen tehdy, kdyţ ji uţívá, jak se mu zachce, a ţe k tomuto cíli má nutně směřovat ţivot 

jednotlivcŧ i celých společností. Ve skutečnosti však svoboda je velkým darem jen tehdy, kdyţ ji 

dokáţeme vědomě pouţívat ke všemu tomu, co je opravdu dobré. Kristus nás učí, ţe nejlepším pro-

jevem svobody je láska, jeţ nachází uplatnění v darování sebe a ve sluţbě druhým. K této svobodě 

"nás osvobodil Kristus"
187

 a stále osvobozuje. Odtud také církev neustále čerpá inspiraci, výzvu a 

impuls ke svému poslání a sluţbě všem lidem: Plná pravda o lidské svobodě je hluboce vryta do 

tajemství vykoupení. Církev opravdově slouţí lidstvu, kdyţ střeţí tuto pravdu s neúnavnou pozor-

ností, vroucí láskou a uvědomělým úsilím a tím, ţe ji, skrze věrnost osobnímu povolání kaţdého 

křesťana, přenáší do celého vlastního společenství a uskutečňuje v lidském ţivotě. Tímto zpŧsobem 

se potvrzuje i to, na co jsme jiţ dříve poukázali, ţe totiţ člověk je a stále znovu se stává "cestou", 

po níţ kráčí církev ve svém kaţdodenním ţití. 
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Matka naší důvěry 

22. Kdyţ tedy na počátku nového pontifikátu obracím své myšlenky a srdce k Vykupiteli člověka, 

touţím, abych tímto zpŧsobem vstoupil a hlouběji pronikl do vnitrního běhu ţivota církve. Jestliţe 

církev skutečně ţije sobě vlastním ţivotem, pak je to jedině proto, ţe čerpá z Krista, který stále 

chce jednu a tutéţ věc: abychom totiţ měli ţivot, a abychom jej měli v hojností
188

. Tato plnost ţi-

vota, která je v něm, je zároveň určena i pro člověka. Tím, ţe se církev spojuje s veškerým bohat-

stvím tajemství vykoupení, stává se církví ţivých lidí, protoţe jsou zevnitř oţivováni pŧsobením 

"Ducha pravdy"
189

, protoţe k nim přichází láska, kterou Duch svatý vlévá do našich srdcí.
190

 Úče-

lem kaţdé sluţby v církvi, ať jiţ je to sluţba apoštolská, pastorační, kněţská či biskupská, je udrţo-

vat tento dynamický svazek mezi tajemstvím vykoupení a kaţdým člověkem. 

Uvědomujeme-li si tento úkol, pak se nám zdá, ţe téţ lépe chápeme, co znamená, kdyţ se řek-

ne, ţe církev je matkou
191

, a dále co znamená, ţe církev vţdy, a obzvláště v současné době, potře-

buje Matku. Jsme zavázáni vděčností zejména otcŧm 2. vatikánského koncilu, kteří vyjádřili tuto 

pravdu v konstituci Lumen gentium bohatým mariologickým učením v ní obsaţeným.
192

 Jelikoţ 

Pavel VI., podnícen tímto učením, prohlásil Kristovu matku "Matkou církve"
193

 a tento titul se se-

tkal se širokou odezvou, budiţ dovoleno i jeho nehodnému nástupci, aby se obrátil na Marii jako na 

Matku církve v závěru těchto úvah, jeţ povaţoval za vhodné rozvinout na počátku své velekněţské 

sluţby. Maria je Matkou církve, poněvadţ v dŧsledku svého nevýslovného vyvolení samým věč-

ným Otcem
194

 a díky zvláštnímu pŧsobení Ducha lásky
195

 dala lidský ţivot Boţímu Synu, "pro ně-

hoţ a skrze něhoţ je všechno"
196

 a od něhoţ všechen Boţí lid dostává milost a dŧstojnost svého 

vyvolení. Její vlastní syn si výslovně přál rozšířit mateřství své rodné matky – a to tak, aby se stalo 

snadno přístupným všem duším a srdcím – tím, ţe jí, kdyţ visel na kříţi, dal za syna svého milova-

ného učedníka.
197

 Duch svatý jí vnukl, aby po nanebevstoupení našeho Pána i ona zŧstala ve veče-

řadle v usebrané modlitbě a očekávání spolu s apoštoly aţ do dne letnic, v němţ se měla viditelně 

zrodit církev a vyjít z přítmí na světlo.
198

 V následujících dobách všechna pokolení učedníkŧ a těch, 

kdo vyznávají a milují Krista – stejně jako apoštol Jan – přijali duchovně do svých domovŧ
199

 tuto 

Matku, která byla takto jiţ od samého počátku, tj. od chvíle zvěstování, zapojena do dějin spásy a 

do poslání církve. Proto my všichni, kdo tvoříme dnešní generaci Kristových učedníkŧ, chceme se s 

ní obzvláštním zpŧsobem spojit. Činíme to s věrností starobylé tradici a současně i s plnou úctou a 

láskou ke členŧm všech křesťanských společenství. 

Vede nás k tomu hluboká nutnost pramenící z víry, naděje a lásky. Vţdyť přece, cítíme-li v 

tomto těţkém a zodpovědném údobí církevních a lidských dějin zvláštní potřebu obracet se ke 
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Kristu, který je Pánem jak své církve, tak i dějin lidstva mocí tajemství svého výkupného díla, pak 

také věříme, ţe nikdo jiný neţ Maria nás nebude umět lépe uvést do boţského a lidského rozměru 

tohoto tajemství. Nikdo do něho nebyl uveden samým Bohem tak jako Maria. V tom spočívá výji-

mečný rys jejího Boţího mateřství. Nejen, ţe jeho dŧstojnost je jedinečná a neopakovatelná v ději-

nách lidského pokolení, nýbrţ pro svou hloubku a rozsah pŧsobení je jedinečná i účast Panny Marie 

samé – právě v dŧsledku tohoto mateřství – na Boţím plánu lidské spásy skrze tajemství vykoupe-

ní. 

Mŧţeme říci, ţe toto tajemství se utvářelo pod srdcem nazaretské Panny, kdyţ vyslovila své 

"Staň se". Od té chvíle její panenské a zároveň i mateřské srdce zvláštním pŧsobením Ducha svaté-

ho nepřetrţitě sleduje dílo svého Syna a vychází vstříc všem těm, které Kristus objal a stále objímá 

svou nevyčerpatelnou láskou. Proto také musí být i toto srdce mateřsky nevyčerpatelné. Charakte-

ristické rysy této mateřské lásky, kterou Boţí Matka vnáší do tajemství vykoupení a do ţivota círk-

ve jsou vyjádřeny její obzvláštní blízkostí člověku a všemu co proţívá. V tom spočívá její tajemství 

Matky. Církev, která k ní vzhlíţí se zcela neobyčejnou láskou a nadějí, si přeje pronikat do tohoto 

tajemství stále hlouběji. Církev v tom skutečně vidí i cestu svého kaţdodenního ţivota, kterou je 

člověk. 

Věčná láska Boha Otce, jeţ se projevila v lidských dějinách skrze Syna, kterého dal lidem, 

"aby ţádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný ţivot"
200

, přichází ke kaţdému z nás pro-

střednictvím této Matky a nabývá tak rysŧ, jeţ jsou kaţdému člověku srozumitelnější a přístupnější. 

V dŧsledku toho Maria musí být přítomna i na všech cestách kaţdodenního ţivota církve. Z její 

mateřské přítomnosti církev čerpá jistotu, ţe skutečně ţije ţivotem svého Učitele a Pána a ţe proţí-

vá tajemství vykoupení v celé jeho ţivotodárné hloubce a plnosti. Stejně tak církev, zakořeněná v 

četných a rozmanitých oblastech ţivota všeho současného lidstva, nabývá téţ jistotu, a mohlo by se 

říci zkušenost, ţe stojí po boku člověka, a to kaţdého člověka, ţe je "jeho" církví, ţe je církví Boţí-

ho lidu. 

Vzhledem k těmto úkolŧm, jeţ vyvstávají podél cest, jimiţ se církev ubírá, podél těch cest, na 

něţ jasně ukázal Pavel VI. v první encyklice svého pontifikátu, my – s plným vědomím absolutní 

nutnosti všech těchto cest a současně i s vědomím obtíţí, které se na nich hromadí – cítíme tím více 

potřebu pevného svazku s Kristem. Jako zřetelná ozvěna v nás zaznívají Jeţíšova slova: "Beze mne 

nemŧţete dělat nic."
201

 Cítíme nejen potřebu, ale i zásadní nutnost velké, vroucí a stále rostoucí 

modlitby celé církve. Jedině modlitba mŧţe dokázat, ţe všechny tyto velké úkoly a obtíţe, jak za 

sebou následují, se nestanou zdrojem krize, nýbrţ příleţitostí a téměř východiskem stále vyzrálej-

ších úspěchŧ na cestě Boţího lidu do Zaslíbené země v tomto historickém údobí, kdy se přibliţu-

jeme ke sklonku druhého tisíciletí. Končíme proto toto rozjímání vroucí a pokornou výzvou k mod-

litbě. Přeji si, abychom v této modlitbě vytrvali spojeni s Jeţíšovou Matkou Marií
202

, podobně jako 

v ní vytrvávali i apoštolové a učedníci Páně po jeho nanebevstoupení v jeruzalémském veče-

řadle.
203

 Především snaţně prosím Marii, nebeskou Matku církve, aby i ona ráčila s námi vytrvávat 

v této modlitbě nového adventu lidstva, s námi, kteří tvoříme církev, tj. mystické tělo jejího jedno-

rozeného Syna. Doufám, ţe díky této modlitbě budeme moci přijmout Ducha svatého, jenţ na nás 
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sestoupí
204

, a ţe se tak staneme Kristovými svědky "aţ na konec země"
205

, stejně jako ti, kteří vyšli 

v den letnic z jeruzalémského večeřadla. 

S mým apoštolským poţehnáním. 

 

Dáno v Římě u sv. Petra 

dne 4. března, o prvé postní neděli, roku 1979,  

v prvém roce našeho pontifikátu. 

 

JAN PAVEL II. 
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1 Tim 1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi 
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Tit List svatého apoštola Pavla Titovi 
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Ţid List Ţidŧm 

Jak List svatého apoštola Jakuba 

1 Petr 1. list svatého apoštola Petra 

2 Petr 2. list svatého apoštola Petra 

1 Jan 1. list svatého apoštola Jana 

2 Jan 2. list svatého apoštola Jana 

3 Jan 3. list svatého apoštola Jana 

Jud List svatého apoštola Judy 

Zj Kniha Zjevení svatého apoštola Jana 
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AA Dekret o apoštolátu laikŧ Apostolicam actuositatem 

AG Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes 

ChD Dekret o pastýřské sluţbě biskupŧ v církvi Christus Dominus  

DH Prohlášení o náboţenské svobodě Dignitatis humanae 

DV Věroučná konstituce o Boţím zjeveni Dei Verbum 

GE Prohlášení o křesťanské výchově Gravissimum educationis 

GS Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes  

IM Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica  

LG Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium 

PC Dekret o přizpŧsobené obnově řeholního ţivota Perfectae caritatis  

NAe Prohlášení o poměru církve k nekřesťanským náboţenstvím Nostra aetate  



OE Dekret o katolických východních církvích Orientalium ecclesiarum  

OT Dekret o výchově ke kněţství Optatam totius 

PO Dekret o sluţbě a ţivotě kněţí Presbyterorum ordinis  

SC Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium  

UR Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio 
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CCEO Corpus canonum Ecclesiarum Orientalium  

CCL Corpus Christianorum Latinorum 

CIC Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva, Praha, Zvon 1994  

CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Paris 1903 

CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticotvm Latinorum, Wien 1866  

DS Denzinger–Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et decla-

rationum de rebus fidei et morum, Freiburg i. Breisgau 1976 

LXX Septuaginta, řecký překlad 

PG Patrologia Graeca, vyd. J.P.Migne, Paris 1857–1866 

PL Patrologia Latina, vyd. J.P.Migne Paris 1878–1890 

PLS Patrologiae Latinae Supplementum 
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