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EDITORIAL 

Vážení čtenáři!

V období, kdy se Vám dostane do rukou toto 
číslo, se bude v církvi i v médiích stále více 
hovořit o návštěvě papeže Benedikta XVI. v 
České republice. Mnozí se ptají, jaký užitek 
můžeme z této návštěvy mít. Česká biskupská 
konference nabídla do farností průvodce pří-
pravou. Také naše redakce se zamýšlela nad 
pojetím katecheze, která by pomohla prohlou-
bit vztah věřících k církvi a k jejímu hlavnímu 
představiteli, neboť vztah pokřtěného člověka 
k papeži úzce souvisí s jeho vztahem k církvi. 

Naším prvním záměrem pro toto číslo je představit téma Boží 
plán spásy jako skutečnost, která umožňuje chápat naše po-
znání o Bohu, o církvi a o sobě samém v souvislostech, a to 
zejména z pohledu Božího záměru se světem. Papež Bene-
dikt XVI. před nedávnem navštívil Izrael, zemi, v níž se udály 
první dvě etapy našich dějin spásy (viz obr. na s. 5). Navštívil 
místa spojená s těmito událostmi a hovořil zde o důležitých 
tajemstvích, která jsou součástí obsahu naší víry. Krátké vý-
ňatky z jeho promluv souvisejících s tématem Božího plánu 
spásy přinášíme na straně 2 formou podnětu pro katechezi 
(jakési motivační aktivity), nebo také jako pomůcky k výuce 
náboženství.

Naše doba je pro církev v mnoha směrech velmi náročná, 
jak ostatně vyznívá i ze druhé části příspěvku belgického 
katechetika André Fossiona i z resumé přednášky kardinála 
Waltera Kaspera (s. 24 – 25). Benedikt XVI. považuje za ade-
kvátní odpověď křesťanů rozvíjet dary, které jsme dostali od 
Boha již ve křtu, a to především víru, naději a lásku. K dvěma 
z nich vydal encykliky Deus caritas est a Spe salvi. Spirituální 
teolog Martin Sedloň se zamýšlí, jak lze k jejich poselství při-
stoupit v katechezi, zvláště s mladými lidmi, aby je papežovy 

myšlenky nejen oslovily, ale pokusili se je spojit 
i se svými zkušenostmi. Autor je dále uvádí do 
souvislosti se základní identitou člověka. 

Vedle aktuálních podnětů na téma spásy na-
bízíme různé, spíše praktické přístupy, jejichž 
prostřednitvím můžeme chápat spásu jako 
neustálé Boží jednání v dějinách lidstva, vy-
voleného národa, nového Božího lidu (církve), 
a také v dějinách jednotlivců. Na obrázku na 
straně 5 je vyjádřena souvislost obsahu jed-
notlivých článků této revue s hlavními etapa-
mi dějin spásy. V příspěvcích se autoři snažili 
o netradiční zpracování, v duchu Fossionova 

požadavku, aby nauka byla podávána novým, srozumitelným 
a přitažlivým způsobem. To klade vysoké nároky na znalosti 
katechetů. Příspěvkem k jejich doplnění může být článek bib-
lického teologa Petra Chalupy o významu typologie ve Sta-
rém zákoně a o adekvátním přístupu k předobrazům Ježíše 
Krista. 

Ze zahraničních materiálů přinášíme článek z italského ča-
sopisu pro katechety vydávaného nakladatelstvím Paulínky. 
Jeho autorky vedou katechizované, aby na základě práce s 
biblickými texty porozuměli tomu, že působení Boží v ději-
nách, a to i v osobních, je možné chápat jen díky daru Ducha 
Svatého. Článek je doplněn náměty pro tři katechetická se-
tkání. 

Praktické podněty pro katechezi nabízejí náhled na Boží plán 
spásy skrze smlouvy, jež v dějinách lidstva uzavíral Bůh s lid-
mi, dále skrze eucharistické a jiné eulogické modlitby, a také 
skrze pohledy na nauku o spáse v jiných náboženstvích. Na-
bídku doplňují tipy na pomůcky na s. 26. 

 Marie Zimmermannová, šéfredaktorka

ŽENY V BOŽÍM PLÁNU SPÁSY
Izraelští křesťané letos slaví Rok rodiny. V této souvislosti se papež Benedikt XVI. obrátil při 
své návštěvě Svaté země také k ženám. Z jeho promluvy vyjímáme slova, která lze vztáhnout 
k ženám a mužům ve kterékoliv zemi světa. Chceme tím u příležitosti ukončení školního roku vy-
jádřit vděčnost učitelkám náboženství a katechetkám, které významným způsobem slouží naší 
církvi: 

„Důležitým aspektem našeho zamyšlení v letošním Roce rodiny byla zejména důstojnost, po-
volání a poslání žen v Božím plánu. Jak musí být církev v těchto krajích vděčná za svědectví 
trpělivosti, lásky a víry nesčetných křesťanských matek, řeholních sester, učitelek, lékařek a 
ošetřovatelek! Za kolik toho vaše společnost vděčí právě všem těm ženám, které různým způ-
sobem věnovaly svůj život budování pokoje a šíření lásky! Již od prvních stránek Bible vidíme, jak se muži a ženy, stvoření k 
obrazu Božímu, vzájemně doplňují jako správci Božích darů a jeho spolupracovníci při předávání daru jak fyzického, tak du-
chovního života našemu světu. Tato Bohem darovaná důstojnost a role žen nebyla naneštěstí vždycky dostatečně chápána a 
doceněna. Církev a společnost ve svém celku si musí být vědoma toho, jak naléhavě potřebujeme to, co můj předchůdce papež 
Jan Pavel II. nazýval „prorocké charisma“ žen (srov. Mulieris dignitatem, 29) jako nositelek lásky, učitelek milosrdenství a tvůrkyň 
pokoje, šiřitelek něhy a lidství ve světě, který často posuzuje hodnotu osoby podle chladných kritérií zisku a užitečnosti. Církev ve 
Svaté zemi může svým veřejným svědectvím úcty k ženám a obranou vrozené důstojnosti každé lidské osoby významně přispět 
k rozvoji kultury pravého lidství a k vytváření civilizace lásky.“

Z homilie papeže Benedikta XVI. v Ammánu dne 10. 5. 2009
staženo z http://tisk.cirkev.cz


