
www.cestykatecheze.cz ● Cesty katecheze č. 1  /  2011 ● 5

SLOVO BISKUPA

V roce 2013 oslavíme výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. 
Připravujeme se tříletím, v němž chceme znovu oživit vědomí iniciačních svátostí: křtu, 
biřmování a eucharistie. Letošní rok 2011 je tedy určen k naší obnově, založené na na-
šem křtu. Co je to křest? Co znamená „být pokřtěný“, „být křesťanem“? Je úžasné číst 
u sv. Pavla: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Ježíše Krista, 
byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli 
jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak 
i my teď musíme žít novým životem.“ (Ř 6,3–4) Sám Kristus svěřuje apoštolům poslání: 
„Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19–20)

2000 let křesťanství znamená miliony lidí pokřtěných. Znovu a znovu církev křtí. V růz-
ných vlnách se nám vrací otázka, co to znamená křest, co to znamená být křesťanem, 
co znamená křesťansky žít.

Zaujal mě úryvek ze Skutků apoštolských, kde je řeč o svatém Pavlu a Barnabášo-
vi: „Pobyli spolu v té křesťanské obci (v Antiochii) po celý rok a vyučili značný počet, 
takže v Antiochii bylo poprvé dáno učedníkům jméno ,křesťané‘.“ (Sk 11,26) Všim-

něme si:  učedníky nazývali „křesťany“. Dá se říci, že křesťané dnešního světa jsou učedníky Kristovými?! Učíme se žít 
od Krista? Učí nás žít Kristus Pán? Necháme se vůbec oslovit Kristem? Slyšíme? Nasloucháme? Posloucháme? Kéž by-
chom se svatým Petrem řekli: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi 
Mesiáš, Syn Boží.“ (J 6,69)

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
biskup českobudějovický

Informace o občanském sdružení
V současné době probíhá proces zakládání občanského 
sdružení s názvem „Cesty katecheze“, které bude zabezpe-
čovat ekonomické zajištění vydávání revue Cesty katecheze 
a zároveň chce nabídnout sdružování pro kněze, pastorační 
asistenty, katechety a animátory společenství, kteří se syste-
maticky nebo příležitostně věnují evangelizaci, jejíž součástí 
je též katechetická a výchovná činnost. Účelem sdružení má 
být vzájemný dialog, výměna zkušeností, další vzdělávání 
a poskytování podnětů k přípravě nových katechetických ma-
teriálů, které budou vycházet z principů pokoncilní obnovy 
katecheze a náboženské výchovy, prezentovaných v časo-
pise.

Záměr založit občanské sdružení „Cesty katecheze“ se nijak 
nedotkne dosavadních předplatitelů revue s výjimkou změny 
čísla účtu pro předplatné, kterou vysvětlujeme dále.

Myšlenka založit občanské sdružení „Cesty katecheze“ vyšla 
od některých členů redakční rady revue na základě dosa-
vadních zkušeností s vydáváním a šířením časopisu v letech 
2009 a 2010. Podpořili ji i členové Katechetické sekce ČBK, 
které předsedá biskup Mons. Karel Herbst, SDB, a zasedají 
v ní mj. vedoucí katechetických center všech diecézí České 
republiky a odborní konzultanti z teologických fakult.

Iniciátoři sdružení vycházejí z poznání, že zděděné přístupy 
ke katechezi, výuce náboženství a evangelizaci jsou v dneš-
ní době neúčinné, nebo dokonce přinášejí opačný efekt. Tato 
skutečnost vzbuzuje u některých spoluzodpovědných osob, 
ať již jde o kněze nebo jejich spolupracovníky, otázky, jak 
postupovat v řešení různých situací, jak účinně pomoci lidem 
ve víře, jak podporovat vznik a růst společenství, ve kterém 
je možné sdílet víru a pozvat do něj nově pokřtěné či zájemce 
o křesťanskou víru apod.

Vydávání odborné revue bylo prvním kro-
kem, který má pomoci zpřístupnit příspěv-
ky naší i evropské katechetiky v hledání 
cest ke katechezi a evangelizaci přiměřené 
dnešní změněné situaci. Pro určování obsa-
hu revue je přínosné navázat hlubší kontakt 
s jejími čtenáři a získat od nich zpětnou vazbu.

Druhým krokem k obnově katecheze u nás by měla být pod-
pora vzniku takových pomůcek, které umožní lepší porozu-
mění principům obnovy katecheze a evangelizace a propojí 
teorii prezentovanou v časopise s praxí v našich konkrétních 
podmínkách.

Tyto záměry nelze uskutečnit bez společného dialogu. Ob-
čanské sdružení „Cesty katecheze“ k němu může vytvořit 
prostor jako doplnění služby diecézních katechetických cen-
ter a sekce pro katechezi při ČBK, s jejichž úzkou spoluprací 
chceme vše realizovat. Účast ve sdružení nabízíme zejména 
vám, kterým leží na srdci obnova katecheze v pokoncilním 
duchu v našich farnostech. Jsme si vědomi toho, že vůle ke 
sdružování nebo dokonce touha po něm je v naší společnosti 
a potažmo i v církvi spíše velmi malá. Důvodů je celá řada; 
jedním z nich je jistě skutečnost, že málokdo z těch, kdo na 
sebe v církvi vzali opravdu s velkým nasazením nějakou služ-
bu, se jí může naplno věnovat a „růst“ v ní.

Na druhou stranu evangelizace, a tedy i katecheze mají mnohá 
společná východiska s dalšími činnostmi náležejícími k pas-
torační službě církve. Motivaci k účasti na práci občanského 
sdružení „Cesty katecheze“ může podpořit i pozitivní zkuše-
nost ze zahraničí (viz např. http://www.unionecatechisti.it/ ).

P. Jiří Kopřiva a Marie Zimmermannová


