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Českému katolickému knězi, teologovi, filosofovi a sociologovi, nositeli Tem-
pletonovy ceny a mnoha dalších ocenění, prezidentu České křesťanské akademie 
a čestnému členu Společnosti pro církevní právo, Mons. profesoru PhDr. Tomáši 
Halíkovi, Th.D., vyšel na podzim loňského roku nový titul s názvem Čas prázdných 
kostelů. Záhy po jeho vydání jsme o něm přinesli zprávu v anglickém periodiku 
Church Reporter 1/2021, vydávaném Společností pro církevní právo. Kniha obsa-
huje soubor kázání a promluv, které byly přenášeny on-line z prostorů prázdného 
kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, centra akademické farnosti, v době začátku 
šíření Čínské nákazy na jaře 2020.

V úvodní části knihy se Tomáš Halík zamýšlí nad stavem současné společnosti 
a církve v kontextu složitosti dnešního světa. Nabádá všechny posluchače k opa-
trnosti a vyzývá je, aby i přes strach, vyčerpání či dokonce beznaděj ze stávající 
situace nepodléhali vlivům takových extremistů, kteří současnou krizi prezentují 
jako Boží trest. Jakkoli je kritika mnohdy až bezbřehého konzumu a materialis-
mu dnešního světa, a zejména pak západní společnosti, jistě na místě, je nutné 
odmítnout laciné vyobrazení mstícího se Boha, který jako by se chtěl lidu žijící-
mu v blahobytu připomenout sesláním nákazy. Stejná obezřetnost je nutná i vůči 
politickým populistům, zneužívajícím každou krizi k získání politického kreditu.

Se stupňujícími se omezeními, na která si lidé postupně zvykají, což může 
vytvořit nebezpečný precedens ohrožující demokracii a lidská práva, souvisí také 
jistý stupeň pohodlnosti ze strany věřících.

Tomáš Halík opakovaně zdůrazňuje nezastupitelnost osobního setkání a osob-
ní přítomnosti při eucharistii. Křesťané nesmí podlehnout „komfortu“ slavení 
„gaučových mší“, omezit mši svatou na pouhé zhlédnutí záznamu, ať již záznamu 
celé mše nebo jenom kázání apod. Takový přístup znamená nepochopení smyslu 
liturgie a víry vůbec.

Sledování přenosu bohoslužeb z obrazovek bychom měli spojovat se zvýšeným 
soustředěním a hlubším vnímáním veškerého přednášeného slova i liturgického 
dění i zobrazení a dát mimoto mnohem více prostoru bohatší četbě Písma než jsme 
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činili dosud, a ještě více ji doprovázet osobní meditací.  Pokud je to možné, navázat 
i liturgickým slavením bohoslužby slova v rodinách pod vedením nejzkušenějšího 
člena rodiny, a to nejen v neděli, ale aspoň i několikrát do týdne i ve všední dny.

Prázdné kostely jako znamení současné doby a jako předzvěst možného stavu 
v budoucnosti mohou pro církev představovat výzvu k vnitřní reformě1 a návratu 
k evangeliu, k ekumenickému sblížení či k větší solidaritě s některými křesťany 
v neregulérních situacích (např. vůči těm, kteří byli opuštěni manželem a našli 
řešení své těžké situace v novém svazku). Odpovědí na tyto aktuální problémy by 
podle Tomáše Halíka měla být globalizace soucitu a solidarity.

Mezi způsoby, jakými by církev měla na tyto výzvy reagovat, patří i intenziv-
nější pastorační služba a její tři pilíře, jež by současné křesťanství mělo brát vážně:
 – péče o promyšlenou víru, schopnou vést dialog s převážně agnostickou a od-

církevněnou (nikoli však docela ateistickou) společností;
 – péče o stálý osobní duchovní růst s důrazem na kontemplativní způsob života a
 – péče o angažovanost křesťanů v občanské společnosti a podpora kategoriální 

pastorace.
Jedním z ústředních motivů Halíkovy knihy je myšlenka pokračujícího Vzkří-

šení (resurrectio continua) – „pokračování Ježíšova vítězství nad smrtí, strachem 
a vinou jako životadárné řeky, která v určitých okamžicích vytryskne z hloubi na 
povrch v osobních příbězích věřících i v dějinách církve v okamžicích konverzí 
a reforem, ohlašujících se krizemi a zkouškami.“

Současnou krizi je tedy možné vnímat jako příležitost k prohloubení naší víry. 
Jako možnost využít nucené odloučení od eucharistie k zamyšlení se nad jejím 
smyslem a opravdovostí, nad jejím významem v našem životě. Využijme čas strá-
vený v izolaci karantény k rozjímání o nekonečném Božím tajemství.

K tomu všemu nám postní a velikonoční promluvy Tomáše Halíka mohou po-
moci. Povzbudí nás, ponoří nás hlouběji do tajemství Velikonoc a jejich ústředního 
bodu – Vzkříšení. Ale také se nás pokusí připravit na těžké doby, které mohou 
přijít. Jenom víra, která umírá a vstane z mrtvých, je skutečně křesťanská víra. 
Jen taková víra může ve spojení s kontemplací a akcí zabránit tomu, aby nenastal 
čas prázdných kostelů.

Jakub Nagy

1 Nikoli však ve smyslu „laciné modernizace“ a „přizpůsobování se náladám společnosti“.


