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Revue církevního práva č. 72–3/2018 rozeslána 
 

S potěšením oznamujeme, že nám bylo ve čtvrtek 12. července 2018 z tiskárny doručeno třetí 
číslo letošního ročníku Revue církevního práva. Následujícího dne jsme připravili balíčky 
s autorskými výtisky a zaslali je autorům článků. Měly by jim být doručeny dnes nebo 
v nejbližších dnech. 
 Exempláře určené členům Společnosti pro církevní právo a předplatitelům jsme 
doručili dnešního dne České poště k zabalení a hromadnému odeslání, k němuž má podle 
smlouvy dojít do tří dnů. 
 
 

Příprava na výuku náboženství ve školách 
 

Během krásných prázdninových dnů, které nyní prožíváme, se rádi věnujeme přípravě 
na další akademický a školní rok. Patří k tomu také příprava na vyučování náboženství 
ve školách i ve farnostech (ve sborech). 
 Jsme šťastni, že po čtyřiceti letech nesvobody bylo od roku 1990 náboženským 
společenstvím umožněno opět seznamovat s náboženskou naukou a vírou i školní mládež 
a učitele. Mělo by nás ale tísnit svědomí, že jsme společně se svými náboženskými 
společenstvími této svobody až dosud nevyužívali v dostatečné míře. Zejména ve vědomí, že 
právě škola a vyučování náboženství je tím nejvhodnějším prostředím, v němž lze podávat 
základní informace o víře a náboženství, tedy zprostředkovat jeden ze základních sloupů 
vzdělanosti, který naší společnosti chybí, a vytvořit tak i předpoklady pro širší možnost 
evangelizace než dosud. 
 Rozlišujeme ovšem společně s různými církevními dokumenty (na katolické straně 
dokonce s papežskými) mezi školní výukou náboženství, k níž má přístup každý zájemce bez 
ohledu na vyznání, a náboženskou přípravou uvnitř církví, která je určena věřícím (resp. 
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dětem věřících). Zatímco školní výuka náboženství je zaměřena především na získávání 
vědomostí, vzdělávání a informování co nejširší veřejnosti o náboženství, je církevní výuka 
již užší přípravou na život v církevním společenství, liturgii, přijetí svátostí a pokud možno na 
založení vlastního duchovního života dětí křesťanů. 
 Snad všechna náboženská společenství v naší zemi vedou ve svých farnostech 
(sborech) náboženskou katechezi, což je jistě velmi dobré. Všichni duchovní správci, farní 
rady, i křesťanští rodiče budou nepochybně nadále pečovat o rozšiřování této formy 
náboženské výuky. A tam, kde není, jim nedá jejich víra než zasadit se o její obnovu či nové 
založení. 
 Nesmíme však zapomínat na nesmírnou důležitost, kterou má přítomnost církví ve 
veřejných školách, a to zejména výukou náboženství jako školního předmětu. Jsme si vědomi, 
že právě v této oblasti bylo na straně náboženských společenství mnoho zanedbáno, a to 
někde již od roku 1990. Tam, kde někteří duchovní správci narazili na nepřízeň vedení školy, 
mohlo to mít za následek jejich zatrpknutí. Ale nejsou věřící, zejména křesťané, zvyklí na to, 
že se jim odporuje, a že tento odpor je nutno překonávat? 
 Proto již tradičně ve Společnosti pro církevní právo vyzýváme, a to i na základě 
povzbuzení z řad mnoha řadových členů Společnosti, poukazujících na své životní zkušenosti, 
k tomu, aby se všichni rozhodným způsobem zasazovali o rozšíření výuky náboženství 
do všech škol v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. 
 Platný školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví, že v základních a středních školách 
zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný 
předmět, pokud se k němu přihlásí aspoň 7 žáků školy. A to přece není pro téměř žádnou 
farnost ani sbor opravdovým problémem.  
 Pokud jde o některé menší církve, je třeba upozornit na to, že se mohou ke společné 
výuce náboženství spojit s některými dalšími. Jaká je to příležitost k opravdovému 
ekumenismu! 
 A protože pro účast na náboženství neexistují v naší zemi konfesní překážky, je možné 
na výuku katolického náboženství pozvat i žáky z jiných církví nebo žáky bez vyznání. 
 Máme radost, že k vyučování náboženství ve školách stále více a intenzivněji vyzývají 
také čeští a moravští biskupové. 
 Věříme, že o rozšíření výuky náboženství se zasadí nejen všichni faráři, jáhnové, 
rodiče i farní rady, ale že bude na mnoha místech použito i odbornosti stovek, ne-li tisíců 
laických absolventů teologických fakult, kteří se na výuku náboženství připravovali, a z nichž 
mnohým zatím nebyla dána příležitost svého vzdělání a vědomostí využít. 
 V katolických diecézích podají bližší informace o výuce náboženství ve školách 
diecézní katechetická střediska (centra). 
 Slibujeme, že napříště budeme podávat více informací o této skvělé možnosti vnější 
kategoriální pastorace, kterou je právě školní náboženská výuka. 

 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 

 

 

 



3 

Z literatury k uvedenému tématu 

 
Kniha doc. Záboje Horáka Církve a české školství 
vydaná v nakladatelství Grada v roce 2011 podrobně 
popisující historii i současnost výuky náboženství 
v českých školách je k dnešnímu dni v nakladatelství 
již zcela vyprodaná, lze jí však získat v elektronické 
podobě nebo v antikvariátech. 
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