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MISIE ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY VE VZTAHU 
K ARELIGIÓZNÍ SPOLEČNOSTI 

 
Michal OPATRNÝ 

 
Abstract: The study that has been advanced, concerns a specific missionary 
role of charity in the czech catholic church. the author firstly introduces 
some of the characteristics of the czech religious situation. to go on from that 
he introduces the religious humanitarian organization charity like a place 
where the „believers“ and „nonbelievers“ work together to help people in 
need. 

 
Pro Českou republiku se už stalo charakteristickým, že je ozna-

čována za „nejateističtější“ zemi Evropy, resp. Světa. Tento názor je 
však do značné míry zjednodušující, protože se v české společnosti 
skutečný ateizmus prakticky nevyskytuje, přičemž jsou ale křesťané 
v Česku bezpochyby menšinou. Jakou misijní úlohu pak má v tomto 
kontextu křesťanská služba potřebným – v podobě církevní 
organizace jakou je Charita Česká Republika – kromě té klasické, kdy 
je pomoc potřebným svědectvím o lásce a solidaritě, kterou k nim 
Bůh má? 

 
1. CHARAKTERISTIKY NE-VÍRY V ČESKU 

Protože je situace kolem křesťanské víry i víry náboženské 
obecně v Česku poměrně složitá, uvedl bych v krátkosti některé 
základní charakteristiky, které se snaží tuto situaci popsat a společně 
mohou vytvořit o něco plastičtější obraz náboženské situace v Česku. 

 
1.1 Nevíra (Aleš Opatrný) 

Jedním z možných označení české situace je „nevíra“: „Jde (…) o 
mimoběžnost úvah a postojů obyvatel této země vůči náboženským 
tématům. Tato »nevíra« nebývá zdůvodňovaná, je spíš s určitou 
samozřejmostí a někdy až s jakousi hrdostí prostě zastávaná. 
Projevuje se poměrně často ve veřejně deklarovaných postojích vůči 
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víře a existenci církví. Nelze ale s jistotou tvrdit, že takto deklarované 
názory a postoje pravdivě a úplně zrcadlí vnitřní stav lidí.“1  

Pojem „nevíra“ se tedy snaží vyjádřit, že lidé v Česku sami o 
sobě deklarují, že nevěří jako křesťané, což však v sobě neimplikuje 
skutečnost, že by všichni zcela ničemu nevěřili, byli přesvědčenými 
ateisty či se u nich nedalo pozorovat náboženské chování: „Podívá-
me-li se (…) na to, co lidi zajímá, co čtou v populárních časopisech, 
sledují se zájmem v televizi a vyhledávají jako pomoc v krizových 
zdravotních a vztahových situacích, dostáváme obrázek poněkud 
jiný. Najdeme sice řadu razantních prohlášení o osobní »nevíře«, ale 
téměř nenajdeme ateizmus hlásaný jako program. A v různých 
vzpomínkách na zesnulé herce, zpěváky či sportovce nás pamětníci 
zpravidla nepřesvědčují o totální nicotě po smrti, ale spíš vyjadřují 
nereflektovanou víru v budoucnost zesnulých (»dívá se na nás 
z fotbalového … muzikantského … nebe«).“2 

 
1.2 Agnosticismus a ostýchavá zbožnost a (Tomáš Halík) 

Zdůvodnění toho, že institucionální náboženství v církevní 
podobě hraje v životě lidí v Česku stále menší roli, lze také spatřovat 
v tom, že ve společnosti je široce rozšířený agnosticismus, který je 
„jen“ intelektuálním protějškem náboženské lhostejnosti.3 Společně 
tak agnosticismus a lhostejnost charakterizují vztah většiny Čechů 
k náboženství.  

Ani to však nelze chápat absolutně. Můžeme totiž pozorovat, že 
se v extrémních situacích zbožnost zničehonic u řady lidí zcela náhle 
objeví, jakoby vystoupí na povrch. Jakmile však nebezpečí, napětí či 
trauma pomine, projevy víry se opět ztrácejí. Proto lze u Čechů 
mluvit o tzv. „neviditelné zbožnosti“ či „plaché zbožnosti“.4 

 

                                                 
1 OPATRNÝ, A.: Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří 2006, s. 57. 
2 Tamtéž, s. 19. 
3 Srov. HALÍK, T.: Vzýván i nevzýván, Evropské přednášky k filosofii a sociologii dějin 
náboženství, Praha 2004, s. 90. 
4 Srov. HALÍK, T.: Religiosität in der Tschechischen Republik – Quellen, Konsequenzen, 
Paradoxa. In: Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen, 
Ostfildern 2001, s. 48-49. 
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1.3 Hledající (Michal Kaplánek) 

V Česku tedy nemůžeme v žádném případě pozorovat výslovné 
odmítání Boha, spíš jsou odmítány církve, resp. institucionální či 
formální religiozita. Proto také není přípustné, identifikovat igno-
ranci křesťanské nauky a praxe většinou společnosti jako principielní 
odmítnutí spirituálních nebo přímo křesťanských hodnot.1 Z toho 
vyplývá, že nejen katolická tradice, ale také křesťanská tradice obecně 
je považována za odcizenou české kultuře.2  

Když se tedy v tomto kontextu náhle objeví záblesk víry tváří 
v tvář náročné životní situaci nebo jen v podobě prosté zvědavosti o 
„něco“, „co nás přesahuje“, např. v podobě zájmu o světová nábožen-
ství, esoteriku či léčitelství, lze říci, že většina Čechů je ve svém 
vztahu k náboženství především hledající: „Mezi českými spisovateli 
a filosofy existuje množství osobností, které se celý svůj život 
zabývaly otázkou po Bohu nebo po (principielně křesťanské) etice, 
ačkoliv se považovali za agnostiky, deisty či ateisty. Nejznámějším 
z této řady je určitě bývalý prezident republiky Václav Havel. Dále 
náleží k této skupině početní básníci, spisovatelé, umělci či vědci, ale 
také zcela obyčejní lidé.“3 

 
1.4 Areligiózní (Eberhard Tiefensee) 

Nemůžeme ale zcela bez uzardění podsouvat většině české 
populace, že vlastně nějakým způsobem náboženská je, i když o tom 
neví. Pro popis české situace proto můžeme i musíme použít také 
zjištění, ke kterému došla teologie v bývalém východním Německu. 

Jakkoliv je náboženskost člověka antropologickou konstantou, je 
třeba upozornit také na to, že lidé skutečně mohou být totálně 
nevěřící, protože neví, co to víra je, protože nemají s vírou žádnou 
zkušenost, protože neví, co je to náboženství obecně. Tato situace 
nastává právě u některých lidí v bývalém východním Německu a 
v Česku: „To co máme před sebou, nejsou ateisté, neboť nezaujímají 
žádnou pozici vůči otázce po Bohu, ale také žádní agnostici, kteří se 
této otázky z určitých důvodů zříkají, nýbrž lidé, kteří se hlasování, 

                                                 
1 Srov. KAPLÁNEK, M.: Christentum und Religiosität in Tschechien, Fragmentarische 
Anfragen und Beobachtungen. In Diakonia, roč. 2004 (35), s. 133. 
2 Srov. tamtéž, s. 130. 
3 Tamtéž, s. 133. 
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zda například Bůh existuje nebo ne, vůbec nezúčastní, protože 
většinou vůbec nerozumějí, o co by v této otázce vlastně mělo jít.“1 
K této charakteristice se ještě váže skutečnosti, že takto areligiózní 
lidé sami pro sebe vlastně vůbec areligiózní nejsou, protože pro 
člověka, pro kterého leží otázka existence Boha mimo jeho vědomí, 
nemá smysl ani negace Boží existence – není to ani ateista, ani 
agnostik a ani člověk bez vyznání. 

 
2. MISIJNÍ ÚLOHA CHARITY ČR 

Charita Česká Republika je největší organizací, která v ČR 
poskytuje sociální služby. Jako taková je postavena před obdobné 
otázky, jako obdobné organizace jinde v Evropě, totiž zda a jak 
mohou být jejími pracovníky i lidé, kteří nejsou plně identifikovaní 
s církví, kteří nežijí podle křesťanské etiky nebo kteří nevěří či věří 
jinak. Množství a komplex sociálních služeb, které Charita poskytuje, 
totiž vyžaduje takový objem kvalifikovaných sociálních a zdravot-
nických pracovníků, že není možné, přijímat za pracovníky jen věřící 
a praktikující křesťany.  

Pokud jde v Charitě především o pomoc těm, kdo pomoc potře-
bují, pak ale ani není zbytí než přijmout toho, kdo pomáhat umí a má 
k tomu osobnostní kompetence, i když není křesťanem, protože jinak 
potřebnému člověku nebude (správně) pomoženo. Konkrétní 
představu o stavu víry a nevíry pracovníků Charity můžeme ukázat 
na příkladu Diecézní charity Plzeň (dále jen DCHP). 

 
2.1 Stav (ne)víry u pracovníků Charity na příkladu DCHP 

V DCHP se ke křtu a k některé v ČR registrované církvi hlásí 
42% jejích pracovníků. Dalších 42% se sice k žádné z církví nehlásí, 
ale věří v něco nad námi, hledají, v co by měli věřit, věří v Boha, 
kterého chápou jako osobu a nebo je jim přímo blízký křesťanský 
obraz Boha, tedy Ježíš Kristus. Že věří v jiné náboženství, uvedl jen 
jeden respondent. 14% pracovníků DCHP uvedlo, že se považují za 
ateisty. Zbylá 2% respondentů v odpovědi uvedla „nevím“. Oněch 

                                                 
1 TIEFENSEE, E.: Ökumene der „Dritten Art“, Christliche Botschaft in areligiöser 
Umgebung. In: zur debate,  
roč. 2006 (2), s. 5-7. 
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84% pracovníků, kteří nějak věří, pak považuje svou víru za 
důležitější pro svoji práci než svoji práci pro víru. Podle toho, co 
někteří z nich uvedli v navazujících výzkumných rozhovorech, je pro 
ně víra zdrojem, ze kterého čerpají, aby svou práci zvládali.1 

 
2.2 Specifický misijní význam Charity v českém kontextu 

Charita Česká Republika je tak místem, kde se schází lidé hlásící 
se k „nevíře“, agnostici a lidé s neviditelnou plachou zbožností, lidé 
hledající, ateisté i lidé areligiózní s křesťany, aby společně pracovali 
na pomoci lidem v nouzi. Česká Charita je tak místem, kde jsou 
rozdíly mezi vírou a „nevírou“ překonávány každodenní spoluprací 
ku prospěchu těch, kdo se ocitli v těžkých životních situacích. To 
znamená, že tím Charita těmto lidem umožňuje, aby se svou prací 
podíleli na uskutečňování blíženecké lásky (Lk 10,36-37). Lidem, kteří 
nejsou křesťany, je tak zpřístupněna část křesťanské ortopraxe, které 
je cestou ke křesťanské ortodoxii, resp. víře (Jak 2,14-26). Tak má 
v sobě Charita zakódovaný určitý misijní potenciál. 

 
3. PODPORA A ROZVOJ MISIJNÍHO VÝZNAMU CHARI-

TY V ČESKÉM KONTEXTU 

Tento misijní potenciál se snaží uchopit a využít pastorační či 
katechetická práce s pracovníky Charity, které se v některých diecé-
zích věnují prezidenti (kněží) dané diecézní Charity nebo jejich 
spolupracovníci (kněží, diákoni, pastorační asistenti a asistentky).  

Má-li však tato specifická oblast pastorační práce respektovat 
pracovně-právní předpisy a náboženskou svobodu2, nemůže pracov-
níkům jednoduše vnucovat křesťanský pohled na pomoc potřebným. 
Řešením tohoto problému však nemusí být jakési pokoutní misijní 
působení na pracovníky, které se navenek bude tvářit, že misií není. 

                                                 
1 Srov. OPATRNÝ, M.: Caritas als Ort der Evangelisierung, Empirische Befunde in der Caritas 
Plzeň und theologische Reflexion, Linz 2008, manuskritp, fond knihovny Katholisch-
Theologische Privatuniversität Linz, s. 43-176. 
2 Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae (on 
line), čl. 2. [cit 2008-10-4]. Dostupné na internetu: <http://www.vatican.va/ 
archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-
humanae_cs.html>  
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Vyjdeme-li z toho, jak si sama katolická církev na II. vatikánském 
koncilu formulovala svůj misijně-diakonický vztah ke světu, nabízí se 
nám přímo konkrétní metoda pro pastorační a misijní práci s pra-
covníky Charity: „Koncil zamýšlí nejprve posoudit v tomto světle 
hodnoty, které se dnes nejvíce cení, a zapojit je na jejich božský zdroj. 
Pokud jsou tyto hodnoty plodem nadání daného člověku Bohem, 
jsou velmi dobré, ale pokaženost lidského srdce je nezřídka odvrací 
od jejich náležitého zaměření, takže potřebují být očištěny.“1 

Onou metodou je tedy přivádět hodnoty, ke kterým se lidé hlásí, 
k jejich božskému základu, resp. je očišťovat, jsou-li nějak lidskou 
slabostí vychýleny ze svého kurzu. Předpokladem pro to je jednak 
správná identifikace těchto hodnot a jejich poznání v často těžko 
srozumitelném běhu života dnešního člověka, resp. společnosti, i 
správné pojetí křesťanské víry.  

 
3.1 Hodnoty pracovníků Charity a jejich podpora 

Pro lidi, kteří se věnují sociální práci, je zpravidla první hod-
notou druhý člověk a jeho život – zejména život poznamenaný 
nějakou formou utrpení. To, jak si tento pracovníci Charity život 
cenní, ukazují oběti, které jsou schopni přinášet, a mezi které patří 
např. život v pracovním stresu a většinou různorodé finanční 
nejistotě.  

Pastorace a misie v Charitě by proto měla podporovat především 
tuto hodnotu. Zde ani není třeba něco očišťovat, stačí „jen“ přivádět 
tuto hodnotu pracovníků Charity k jejímu božskému základu, 
protože milovat blíženeckou láskou druhého je možné jedině proto, 
že láska nám byla Bohem už předtím darována, že jsme Bohem 
milováni.2 To přirozeně neobsáhne jeden seminář nebo jedna kate-
cheze, spíš jde o to, že je třeba pracovníky Charity podporovat, aby 
zůstali věrni lidskému životu jako nejvyšší hodnotě a snažili se ji lépe 
poznávat a rozvíjet. Tak mají možnost nalézt ve svém životě Boha; 

                                                 
1 Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et 
spes (on line), čl. 11. [cit 2008-10-4]. Dostupné na internetu: <http://www.vatican.va/ 
archive/hist_councils/ii_vatican_council/ 
documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_cs.html> 
2 Srov. BENEDIKT XVI.: Encyklika o křesťanské lásce Deus caritas est, Praha 2006, čl. 14. 
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obdobě jako mudrci od východu věrni svému hvězdopraveckému 
poznání nakonec našli betlémské dítě (Mt 2,2b). 

 
3.2 Vzdělávání v křesťanských kořenech Charity 

Ve stejné míře pak k pastoraci a misii v Charitě musí patřit i 
vzdělávání pracovníků ve věci základů, na kterých Charita stojí a 
principů, kterými se řídí. Koneckonců i věřící a v církvích socializo-
vaní pracovníci si často potřebují objasnit mnohé z těchto 
křesťanských kořenů a základů charitní práce. 

 
3.3 Ostatní 

Bohoslužby, pouti, duchovní obnovy jsou také součástí pasto-
rační práce v Charitě, ale jsou vlastně jen doplňkem k předchozím 
úkolům, protože věřící a praktikující pracovníci Charity se těchto akcí 
účastní zpravidla ve farnostech, kde bydlí. 


