
SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE V. 

Plenární sněm připomíná, že výrazem pastýřské služby laika je láska ve všech autentických 

podobách: v rodině, v manželství, ve světě kultury, ve výchově a vzdělávání, v umění, v 

zaměstnání, v politickém životě a v církvi. (23) Vyzývá k větší účasti laiků na liturgii, katechezi i 

diakonii církve. (26) Žádá, aby finanční zajištění pastorace a odměňování i vzdělávání pastoračních 

pracovníků včetně laiků bylo chápáno jako důležitější než zajištění oprav a výstavby objektů. (162) 

Základní aktivita křesťanských laiků je zaměřena do světa, který mají posvěcovat. Všichni jsou 

povoláni k tomu, aby spoluvytvářeli místní společenství živé církve především ve farnosti. Jen tam, 

kde laici budují zdravé křesťanské rodiny a dobře vychovávají děti, má místní církev budoucnost. V 

tom je role laiků nenahraditelná.  

 

ZAPOJENÍ LAIKŮ V LITURGII 

Můžeme ilustrovat na některých číslech. Kurzem lektorů Božího slova prošlo za 14 let dva a půl tisíce 

laiků, z nich mnozí se účastní dalších formačních a pracovních setkávání. Pověření pomáhat při 

podávání svatého přijímání a donášet je nemocným, má v současnosti 480 laiků, kteří se připravili 

v kurzu pastoračních pomocníků, který obsahoval sto hodin přednášek, a každé dva roky se účastní 

aspoň krátkých duchovních cvičení.  

ZAPOJENÍ LAIKŮ V KATECHEZI 

V poslední době sice klesl nejen počet narozených dětí, ale i katechizovaných, ať už ve školách či na 

farách. S tím souvisí i pokles počtu katechetů, z nichž velká většina učí jen nějakou hodinu týdně po 

svém zaměstnání. V současnosti má pověření učit jménem církve (kanonickou misi) 273 katechetů 

s průměrným věkem 47 let, z nichž 50 % má vysokoškolské vzdělání.  

DIAKONIE 

Je především polem pro laiky. V  diecézi máme 29 Charit s  právní subjektivitou. Všechny vedou laici 

jmenovaní arcibiskupem. V téměř každé Charitě je pastorační asistent placený biskupstvím. Charita 

má v diecézi 1700 laických zaměstnanců. Do pastorační služby je třeba započítat nemocniční kaplany, 

z nich jeden je kněz, tři jsou jáhni, tři řeholní sestry a zbytek laici, celkem 32. Do přímé pomoci 

pastoraci je třeba počítat i  odborné pracovníky v  terénu, kteří přebírají některé laické práce kněží. 

V  děkanátech máme 29 účetních a  26 techniků. Olomoucká arcidiecéze zřizuje 16 církevních škol. 

Všechny vedou laici. Centra pro mládež a pro rodinu mají přes 30 pracovníků. 

PASTÝŘSKÁ SLUŽBA V UMĚNÍ 

Je typickou službou laiků. Můžeme zmínit řadu hudebních festivalů různých žánrů pořádaných pod 

záštitou biskupů (např.  Varhanní festival, 25 ročníků Podzimního festivalu duchovní hudby, 30 

ročníků Forfestu), výstavy výtvarného umění, zvláště v  Arcidiecézním muzeu, ale i velehradské Dny 

lidí dobré vůle a programy jako měsíční Setkání u studny či každoroční Pěší pouť za umělce.  

A JAK JE TO S FINANCEMI, 

které jsou adresovány na opravy kostelů, far a  škol ve srovnání s  investicemi na platy pracovníků 

v  hlavní činnosti, tedy v pastoraci? Je třeba říci, že zvláště na opravy památek se snažíme zajistit 

různé dotace, k nimž jsou ale nutné vlastní podíly. Náklady na mzdy v pastoraci jsou zatím kryty 

částečně ze státní dotace, která se ovšem každým rokem zmenšuje o pět procent. Zbytek je ze zdrojů 

církevních. Jisté je, že počty pracovníků v  pastoraci stoupají a  bez jejich pravidelné formace by se 

s dobrými výsledky počítat nedalo. Tím také stoupají náklady na pastoraci.  


