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Posilování pravé křesťanské identity 
je žádoucí  pozitivní trend

Na co je třeba se ptát:

 čím se křesťanská identita vyznačuje dle učení Církve

 co si pod pojmem křesťanské identity představuje současná společnost

 jak  k posílení  této identity přispívá pocit vnějšího ohrožení



Čím se tato identita vyznačuje dle 
učení Církve  

Kristus jako zásadní inspirace 

(křesťané v Antiochii  - Sk 11,26)

 Následuj mne (Mt 16, 24; 19,21; Mk 8,34; 10,21; Lk 9,23.59; 18,22; J 21,19)

 Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce (Mt 11,29)

 Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský  Otec (Mt 5,48)

 Buďte milosrdní jako je milosrdný můj Otec (Lk 6,36)

 Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli (Gal 
3,27)



Čím se tato identita vyznačuje dle 
učení Církve – papež František

Promluva  papeže Františka po zvolení v Sixtinské kapli 13.3. 2013  
(http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17957)

 Putovat za Kristem

 Budovat Církev

 Vyznávat Boha Otce i Syna i Ducha svatého

První Angelus Domini papeže Františka 17.3. 2013                         
(http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17974)

 Milosrdenství jako cesta církve



Co si pod pojmem křesťanské 
identity představuje současná 
společnost

 Důraz na tradici a zachování statutu quo

 Obrana systému hodnot

 Monolitické kulturní prostředí 

Srov. Např. Viktor Orbán: „Politika založená na křesťanských hodnotách základem 
pro regeneraci Evropy“
29.4. 2013, Katolické dny v  Bilbau (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/15/paisvasco/1366047199.html)



Významné 
napětí mezi 
učením církve a 
představou 
společnosti

CÍRKEV = POHLED 
VPŘED A 
DYNAMISMUS

                        X
SPOLEČNOST = 
POHLED ZPĚT A 
KONZERVATISMUS



Významné 
napětí mezi 
učením církve a 
představou 
společnosti

CÍRKEV = 
PERSPEKTIVA A 
NADĚJE

                        X
SPOLEČNOST = 
STAGNACE  A 
STRACH



Vliv vnějšího ohrožení  

Křesťanská  identita
 Návrat ke kořenům

 Odvaha

 Zakotvenost spojená s otevřeností

Restauračních tendence
 Ideologizace

 Xenofobních postojů

 Uzavřenost bez duchovního 
prohloubení 



„Vzchopte se, já jsem přemohl 
svět“

(J 16,33)



Děkuji za pozornost
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