
SVĚDECTVÍ 
OTCE PIERGIORGIO PERINI 

„Církev existuje, aby evangelizovala" (EN § 14) 

Není možné, aby se kněz uspokojil s tím, že má v kostele v neděli své věřící, i kdyby to 
byla většina lidí, protože náš Pán nás neposílá k většině lidí, ale do celého světa: 

Jděte do celého světa 
a kažte evangelium všemu stvoření 

(Mk 16,15). 

Úkol evangelizovat se musí stát tím naléhavější a důležitější, čím méně lidí praktikuje 
svou víru. 

Pavel VI. si byl dobře vědom nutnosti evangelizace a již v roce 1975 napsal: 

„Církev existuje proto, aby evangelizovala" 
(EN § 14 - viz výše) 

V této souvislosti stanovil hlavní linii pro celou církev. Tehdy se ještě nepoužíval 
pojem „Nová evangelizace". Až později použil Jan Pavel II. toto označení. Bylo to v roce 
1979 v Nové Huti v Polsku. 1 

Pavel VI. jasně a důrazně upřesnil úkol církve, a to nás nutí, abychom se ptali sami 
sebe a zkoumali svou pastorační aktivitu. Jen v případě, že bude orientovaná na 
evangelizaci, tj. k tomu, aby zasáhla lidi, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Ježíši, nebo k těm, 
kteří ztratili svou víru a nechodí do kostela, jen tehdy ji budeme moci považovat za 
pozitivní a ve shodě s posláním církve. Jedná se o oživení kerygmatické zvěsti (jádro 
křesťanské víry: smrt a vzkříšení Pána Ježíše - poznámka překladatele) a o to, aby 
zasáhla hluboko do srdce, do života a do mentality dnešního člověka, aby byl mocně, 
jasně a zřetelně hlásán Ježíš jako jediný Spasitel. Je to zvěst, o které mluví kniha Skutků 
apoštolských: „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům: 
„Co máme dělat, bratři?" Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve 
jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostane dar Ducha Svatého" (Sk 2,37-39). 

1 1 Nová Huta je čtvrť v Krakově. Aby bylo možné lépe porozumět s lovům papeže , mus íme vědět , co 
Nová Huta znamena la . Polsko bylo v té době ještě pod veden ím komunis tů . Poli t ické autor i ty se rozhodly, 
že postaví průmys lovou čtvrť na předměst í Krakova, něco jako katedrálu a te i smu , tj. komplex továren , 
kde by nebylo nic, co by mělo něco spo lečného s nábožens tv ím , žádné symboly . A le komunis t ická moc se 
přepočítala a podceni la hluboké náboženské přesvědčeníjDolského národa . A skutečně: katoličtí dě ln íc i , 
kteří pracovali v továrně , tam postavili v noci ve lký kříž. Celil i tak ideologii a nemoh la tomu zabráni t ani 
politická moc žádnými výh růžkami . Pozděj i t am postavi l i ve lký koste l . Stal se pravý opak toho, co chtěl i 
komunisti - místo se stalo symbo lem katol ické víry. V momen tu boje mezi komunis t i ckým út lakem a 
nesmírným úsil ím dě ln íků , kteří byli ochotn i i r iskovat, protože chtě l i , aby Ježíš Kristus byl př í tomen 
v jejich továrně, v té chvíl i při jíždí papež do Po lska . Když mluvi l papež v této souvis lost i o Nové 
evangelizaci, ostatní svět t omu nerozuměl . Mysle lo se , že tento výraz se vztahuje jen na s i tuac i , která 
vznikla pod křížem v Nové Hutě. J e n o m ž e , to byla předzvěst potřeby evange l izace ve t řet ím tisíciletí. 
Nemyslelo se na oh las , který by mohl vyburcovat celý svět . Od té chví le každé vyučování papeže , každý 
jeho dokument , každá jeho cesta musí být chápána jako výzva k Nové evangelizaci (srovnej P .PEPJNI , / / 
Grande Sconosciuto. Lo Spirito Santo anima le cellule di evangelizzazione - Velký neznámý. Duch Svatý 
oživuje evangelizační buňky, Nak l . Mondador i , Mi lano 1998, str. 55 -56 ) . 



Odvážné hlásání sv. Petra způsobuje změnu v srdcích lidí a obrácení se k Bohu. Mluvil 
k nim o Pánu Ježíši a shrnul jeho příběh, který dosáhl svého vrcholu v tomto momentě: 
„Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici 
Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a 
slyšíte...ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, 
učinil Bůh Pánem a Mesiášem"(Sk2,32 - 33, 36). 

Moderní člověk, i když si to neuvědomuje, se potřebuje setkat s Ježíšem, který z lásky 
k němu umřel a jenž mu svým vzkříšením otevřel dveře věčné naděje. 

Církev dluží světu tuto zvěst spásy, která se může a musí dostat k celému světu 
i prostřednictvím farní pastorace. Toto vědomí může vést kněze ke změně smýšlení, 
k rozhodnutím, která nikdy předtím nedělal nebo k něčemu, čeho si nevšímal, a to 
všechno by se mohlo nazvat „obrácením". 

Jinými slovy, kněz musí při svém působení zohlednit skutečnost, do které jsou 
ponořeni lidé, kteří snáší utrpení vycházející ze současné mentality. Já jsem takto 
uvažoval, ale nebyl jsem dostatečně přesvědčen, abych se rozhodl konkrétně udělat 
něco, co by takové úvahy proměnilo v činy. 

Můj neúspěch měl mnoho důvodů, mezi jiným i to, že jsem toužil po klidném životě a 
měl jsem strach pouštět se do něčeho nového, co zavánělo přílišnou originalitou. 

Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi Pavla VI. mnou silně otřásla již v roce 1975 
a přivedla mě k vážnému zpytování svědomí ohledně mé kněžské služby. Avšak neměl 
jsem žádné vzory, které by mě mohly povzbudit, a tak jsem, i když nerad, pokračoval ve 
stejné perspektivě, metodě i snaze jako dřív. Chyběla mi prorocká vize a to mohlo být 
předznamenáním krize identity, která by ohrozila moje samotné kněžství, jak se to stalo 
mnohým mým spolubratřím. 

Setkání s farností obnovenou misionářským zápalem 

Pán mi vyšel vstříc prostřednictvím staršího kanadského kněze, otce Valeriana 
Gaudeta (z řádu oblátů Neposkvrněné Panny Marie), který mi v červnu roku 1986 ukázal 
článek v časopise New Covenant, s názvem „Parish on fire" („Farnost v ohni"). Psali tam o 
katolické farnosti sv. Bonifáce na Floridě, o místě zvaném Pembroke Pines, jejíž farář, 
otec Michael Eivers, zavedl metodu evangelizace inspirovanou letničním hnutím v Koreji 
nazvanou Systém evangelizačních buněk. 

Četba tohoto článku byla strhující a povzbuzující. Článek popisoval velmi dynamickou 
farnost, která dokázala zapálit své věřící pro úkol evangelizace v každodenním životě a 
zároveň je i podpořit a pomoci jim být podle evangelia „světlem světa a solí země" 
(srovnej Mt 5,13-16). 

Ve farnosti sv. Bonifáce jsem viděl uskutečněny myšlenky papeže Jana Pavla II., které 
již vícekrát sdělil církvi: „Svět potřebuje novou evangelizaci" (Nová Huta 1979) a později 
ještě dodal: „Nová evangelizace musí být nová zanícením, nová svými metodami a nová 
svým vyjádřením"(Biskupská konference Latinské Ameriky - CELÁM, Haiti 1983). 

Jednalo se tedy o výzvu k něčemu zcela radikálně novému, což se nedalo vyjádřit 
termínem „reevangeliazce", protože tento výraz v sobě zahrnuje opakování předešlého 
způsobu evangelizace. Návrh papeže vyžadoval nové nadšení, nové a účinné metody a 
nové způsoby, jak předat obsah samotné evangelizace, tj. kerygmatickou zvěst o Pánu 
Ježíši jako jediném a univerzálním Spasiteli a jít tak proti mentalitě, která byla již tehdy 
velmi rozšířená a která mluvila všeobecně o „Něčem vyšším", o „Něčem co je nad námi", 
což nemusel nutně být Pán Ježíš. 



Po přečtení toho článku jsem byl zasažen a rozhodl jsem se, že pojedu i s otcem 
Gaudetem navštívit farnost sv. Bonifáce, v listopadu téhož roku, tj. v roce 1986. Předložil 
jsem tento nápad milánskému biskupovi, kardinálovi C. M. Martinimu, protože jsem se 
rozhodl, že nepodniknu žádný krok, aniž bych měl schválení a požehnání toho, který se 
staral o pastorační vedení diecéze. 

Vřele mě povzbudil a o rok později vyzval rektora semináře v Miláně, P. Giorgia Rivu, 
aby se přidal k mým farníkům, a účastnil se s nimi v únoru 1987 Mezinárodního semináře 
o farních evangelizačních buňkách ve farnosti sv. Bonifáce. 

Tak jsem odjel s otcem Valem na Floridu a byli jsme překvapeni, když jsme viděli, že 
skutečnost byla ještě lepší než to, co popisoval článek. Setkali jsme se s farností, která 
byla opravdu zapálená, obnovená Duchem Svatým, zcela ve službách hlásání evangelia 
Pána Ježíše, otevřená pro setkání a pochopení pro všechny, kteří se z jakéhokoliv důvodu 
pokládali za víře vzdálené. V tomto společenství jsem viděl, že prostřednictvím farních 
evangelizačních buněk jsou schopni spojit víru a rozum tak, že všechno očekávali od Pá
na, ale předtím vzali na sebe úkol zodpovědně a rozumně sloužit lidem víře vzdáleným. 
Právě oni představovali potenciál růstu buněk i farního společenství. 

Ti lidé dávali na první místo odvážné a nové úsilí, jež vycházelo z přijetí velkého 
pověření, které Ježíš zanechal učedníkům na konci svého působení na zemi: 

„Jděte ke všem národům a kažte evangelium... 
já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku" 

(Mt 28,19) 

Od eucharistické adorace k nové evangelizaci 

A tak se stalo, že po svém návratu z Ameriky jsem se snažil přenést do svého 
italského a milánského prostředí zkušenost, kterou jsem poznal a prožil. 

V mé farnosti mě zpočátku přijali laskavě, ale i tak trochu s úsměvem. Lidé si říkali, že 
jsem se zbláznil. Usmíval jsem se častěji, mluvil jsem o „evangelizaci" pozitivněji 
a s větším nadšením než dříve. A skutečně se před námi otevřela nová perspektiva. 
V kontrastu s neuspokojivou a smutnou realitou společnosti, ve které jsme tehdy žili, 
tato nová perspektiva nabízela jasnou alternativu - pozitivní rozhodnutí pro dílo Ducha 
Svatého, jak jsem to mohl vnímat na Floridě. 

Něco se ve mně změnilo: byl jsem přesvědčen, že moje kněžství má být orientováno 
na evangelizaci, a že musím mít jinou vizi farnosti. Proto bylo velmi důležité obracet se 
na ty, kteří nechodili do kostela, kteří se ve farnosti neobjevovali. Bylo to něco úplně 
nového. Dříve jsem byl zvyklý počítat přítomné v kostele a mít radost z toho, že jejich 
počet stoupal. Po tom, co jsem prožil na Floridě, jsem se díval více na to nekonečné 
množství nepřítomných a vnímal jsem, jak se j im toužím přiblížit, setkat se s nimi, 
poznat je. Snaha evangelizovat přinášela své ovoce a srdce pastýře se tak otevíralo 
výzvě Pána Ježíše, starat se o celé stádo. 

11. listopadu 1986, během setkání farní rady a za přítomnosti hlavního vikáře
diecéze, Mons. Renata Cortiho, jsem přítomné informoval o tom, co jsem prožil na 
Floridě. Při té příležitosti se rozhodlo, že se o tom bude informovat celá farnost 
prostřednictvím valného shromáždění v lednu roku 1987. Zúčastnilo se ho kolem 200 
farníků a při té příležitosti se společně rozhodlo, že začneme něco podobného i u nás, že 



začneme prvním, bezesporu nejdůležitějším bodem: adorací Nejsvětější svátosti. I ve 
farnosti sv. Bonifáce byl celý systém buněk založen na eucharistické adoraci. Tato 
iniciativa měla hned velký úspěch. Lidské srdce, zdánlivě tvrdé a uzavřené tran
scendentnu, mohlo prostřednictvím adorace objevit znovu formy, které patří 
ke křesťanské tradici a čelit tak invazi relativizmu a subjektivizmu, které zabraňují 
člověku uznat Ježíše Krista jako jediného Spasitele a pokládají Jeho učeníza netolerantní 
a arogantní. Tak se nám podařilo nabídnout pevný bod, který uspokojoval touhu po 
jistém, duchovním a trvalém východisku. 

Farní obec byla oživena novou vlnou života a ta jí pomohla znovu odhalit svou 
nejhlubší a základní misionářskou identitu: Hlásat radostnou zvěst, že Pán Ježíš je jediná 
možná spása člověka. 

Kardinál Paul Poupard v roce 2004 řekl: „Co má dělat církev a my věřící ve snaze 
uspět v evangelizaci dnešního světa, ve kterém je tolik nevěřících? Musíme se především 
MODLIT." 

Mezitím jsme již začali se zkušeností farních evangelizačních buněk. V dubnu 1987, 
skupina 42 farníků, které jsem osobně vybral během noci probdělé na modlitbách, 
absolvovala šestitýdenní kurz přípravy pro vedoucí buněk a používali podobnou 
příručku, jako je tato. Na konci kurzu byly vytvořeny čtyři provizorní buňky, ve kterých se 
uvádělo do života to, co se předtím naučili teoreticky. Umožnilo to budoucím vedoucím 
naučit se vést malou skupinku, evangelizační buňku. 

Jednalo se o novou a dynamickou metodu, při které se vedoucí snažili ocenit 
přítomnost všech, kteří se budou zúčastňovat setkání buňky. Nastala chvíle, kdy se tato 
zkušenost mohla otevřít celé farní komunitě. Při eucharistii 7. a 14. února 1988 jsme 
přijímali zájemce a tak jsme mohli vytvořit 15 buněk, které evangelizovaly, rozrůstaly se 
a rozmnožovaly, až dosáhly dnešního počtu 140. 

Společenství znovu objevilo nadšení a dynamičnost prvotní církve tak, jak je to 
popsáno ve Skutcích apoštolů: 

„A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse." (Sk 2,47) 

Obr, kterého je třeba probudit a oikos, který je třeba znovu najít 

Metoda, kterou najdete v této příručce, je založena na dvou myšlenkách: 
Farnost potřebuje otřást, aby byla probuzena ze spánku, do kterého často upadla. Právě 
proto mluví Jan Pavel II. o „obnově farnosti" (viz Christifideles laici, 34). Kardinál George 
Basil Hume použil při této příležitosti odvážné, ale výstižné přirovnání: „Farnost je 
spící obr". Ve skutečnosti se farnost často podobá velkému medvědu, který upadl 
do zimního spánku, velkému spícímu tělu, jehož krev obíhá velmi pomalu, a tak se 
nedostává až ke končetinám. Přesto prese všechno farnost zůstává místem Božího 
vtělení, stálým elementem evangelizace, ať již svůj úkol plní částečně nebo plně. Je 
třeba ji probudit, aby si uvědomila svůj úkol evangelizovat, v dnešní době více než dříve. 
Farář dostal od Krista úkol a má do něj zapojit laiky, protože oni se musí stát 
spoluodpovědní za pastoraci ve farnosti. 



Druhou myšlenku najdeme ve slovech Pána Ježíše, když říká: 
„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské." (Matouš 10,7) 

Pán Ježíš nám říká, že nemáme čekat, až se vzdálení přiblíží k nám a že není ani třeba 
vyhledávat je kdoví kde. Pán Ježíš nás vybízí, abychom kázali evangelium za chůze, tj. 
když žijeme a pracujeme ve světě. Charakteristickou intuicí systému buněk je sku
tečnost, že touto metodou jsme vyzváni starat se o osoby, které potkáváme každý den, 
hlavně ty, které jsou nejdál od Boha. Je to výzva, již najdeme v evangeliu. Říká ji Pán 
Ježíš muži z Gerazy, kterého osvobodil od zlých duchů, když ten muž prosí, aby ho mohl 
následovat. Pán Ježíš na to nereaguje, ale říká mu: 

„Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, 
když se nad tebou smiloval" (Marek 5,19). 

Když se změní smýšlení faráře, změní se i směr pastorace. V minulosti byla obrácena 
pozornost na ty, kteří již chodili do kostela. V logice Nové evangelizace farář myslí 
zvláštním způsobem na ty, kteří jsou víře vzdáleni. Oni totiž mohou potenciálně zajistit 
růst společenství. Starostlivost o ně nekončí jejich obrácením, ale snaží se o to, aby se 
z evangelizovaných stali těmi, kteří sami evangelizují. Když se člověk rozhodne pracovat 
pro království Boží, pracuje pro budoucnost. Musí pracovat trpělivě a neúnavně, být 
připraven začít znovu po každém neúspěchu, po každém pádu, po každém vybočení. 
Pastorační rozhodnutí musí směřovat k účelu, pro který církev existuje: 

„Církev existuje, aby evangelizovala" (EN § 14). 

S tímto novým vědomím jsem si také uvědomil, že jenom mé síly nestačí. Já jako 
kněz jsem se nemohl dostat ke všem a hlavně ne tam, kde žijí laici: na pracoviště, 
do školy, do rodiny, do jejich domovů. Laici žijí právě v tomto prostředí, jsou jeho 
součástí, každodenně se tam pohybují. Do té chvíle jsem byl zvyklý počítat jenom se 
sebou a úzkým okruhem spolupracovníků při organizaci apoštolátu a hlásání evangelia, 
ale toto smýšlení prozrazovalo, že nejsem zvyklý ocenit křest, který z nás činí v různých 
rovinách „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu" (viz 1 List 
Petrův 2,9). 

Jinak řečeno, měl jsem více vsadit na církev jako společenství a ne jako klerikální 
záležitost, měl jsem důvěřovat a svěřit se dílu Ducha Svatého, otevřít se jeho darům, 
které jsou přislíbeny i laikům. Šlo o to, připravit laiky na přijetí zodpovědnosti a vést je, 
aby byli schopni orientovat svůj život na hlásání Božího království a na budoucnost, 
ve které „bude Bůh všecko ve všem", (viz 1 Kor 15,28). 

Úkol evangelizovat je plný naděje a buňka se stává stylem života orientovaným 
k budoucnosti. 



Zodpovědnost laiků a rozmnožování buněk 

Přede mnou se otevřely nové horizonty: laici byli dosud „spolupracovníci", i když 
často velmi vzácní, ale nyní měli mít stejnou zodpovědnost. T i , kteří již poznali Pána 
Ježíše, ti, co se s ním již setkali, měli dostat větší a hodnotnější úkol vycházející z milosti 
křtu, v němž se stali dětmi Božími a bratry Krista. Bylo nezbytné, aby objevili společné 
poslání evangelizovat. To umožňovalo faráři přijmout povzbuzení ve chvílích pochyb, 
nejistot a malomyslnosti od samotných laiků, kteří již byli spoluodpovědní. Tak se 
uskutečňovalo úzké společenství v jediném mystickém těle Kristově, které je zdrojem 
darů Boží milosti. Evangelizační buňky jsou konkrétní příležitostí, ba co víc, jsou živou 
zkušeností, jež pomáhá uskutečnit povolání Pána Ježíše k evangelizaci bez převrácení 
tradiční struktury farnosti, vnitřní obnovou, která mocně motivuje laiky k jejímu 
uskutečnění. A tak ve farnosti mohou vedle sebe dál existovat hnutí, společenství 
a spolky, ať již ty tradiční nebo nové, ale všichni jsou vyzváni, aby orientovali svou 
činnost k evangelizaci, aniž by přitom zanedbávali své specifické charisma. 

Mnohé farnosti v Itálii přijaly tuto metodu evangelizace, celkem je zde 1500 buněk, 
ale není to jen zkušenost italská, protože buňky jsou i ve Francii, Švýcarsku, Lotyšsku, 
Polsku, ve Východní Evropě, ale i ve Spojených státech, Venezuele, Mexiku, Brazílii, 
Kanadě, Singapuru, Koreji, Nové Kaledonii, na Ostrovech Figi, v Austrálii, v Jižní Africe, 
v Gabonu, v Keně a v Libanonu. Od roku 2011 i v České republice. 

Snaha hlásat evangelium prostřednictvím evangelizačních buněk dává vzkvétat 
mnohým farnostem. Duch Svatý zde působí, aby dosáhl svůj cíl: přetváří společenství 
tím, že je činíživými a dynamickými v Kristu. 

Tuto mnohotvárnou realitu koordinuje od roku 1998 Mezinárodnífórum. 

Od roku 1990 se ve farnosti sv. Eustorgia organizuje Mezinárodní seminář o Systému 
FEB, kterého se do roku 2007 zúčastnilo asi 7000 osob z celého světa: kněží, řeholníci, 
zasvěcené osoby a angažovaní laici, mezi nimi mnohé rodiny. 

Farní evangelizační buňky tak představují od roku 1987 konkrétní formu obnovy 
farního života a v některých případech i života diecéze, obráceného k Ježíši jako 
jedinému a univerzálnímu Spasiteli, který povolává každého křesťana k evangelizaci. 
Tato metoda je schopna realizovat novou evangelizaci, ve shodě s výzvami, které 
opakuje univerzální i lokální církev a proměnit „Spícího obra" na „Farnost v plamenech". 

P. Piergiorgio (Pi.Gi.) Perini 
President Mezinárodního organismu služby FEB 



NA ZAČÁTKU BYLY BUŇKY 
Krátký teologický pohled na vznik a základ 

Farních evangelizačních buněk 
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Pastorační návrh systému Farních evangelizačních buněk (FEB) nesporně nabízí 
určitou globální, strukturovanou a organickou vizi, která umožňuje plodnou 
evangelizaci a obnovu církevních společenství v duchu Druhého vatikánského 
koncilu. Tento pastorační program je milostí Boží, dar Ducha Svatého na pomoc 
dnešní církvi k prožívání toho, co svatý Jan Pavel II. nazýval „Nová evangelizace". 
Z titulu svého pastoračního a teologického závazku ve službě evangelizaci jsem byl 
požádán o reflexi ohledně FEB, které jsou představeny v této základní příručce. 

Tento celkový teologický pohled je rozvinutý skrze čtyři témata, která považujeme 
za základní pro správné pochopení tohoto nového a novátorského přístupu 
k evangelizaci. Nejdříve stručně představíme čtyři pilíře FEB, které nabízejí celkový 
pohled uvedení do této základní příručky. FEB se silně opírají o tyto čtyři pilíře, i když 
formálně nejsou prezentovány v této příručce, jsou přítomny implicitně a jsou nutné 
k dobrému porozumění FEB. Ve druhé části pojmenujeme tři evangelikální zdroje, 
které umožnily rozvoj koherentní evangelizační metody. Ve třetí části se budeme 
věnovat otázce tří základních výzev FEB. Pastýř, který se rozhoduje pro tuto metodu 
FEB, si musí být plně vědom této trojí výzvy, která umožňuje skutečnou plodnost 
zkušenosti buněk: 1) vztahová evangelizace oikos, 2) uznání buňky jako základní 
církevní jednotky, 3) formace vedoucích v perspektivě rozmnožení. Tyto tři výzvy nás 



vedou k počátečnímu vyjádření přesvědčení, že FEB nejsou hnutí, která by se přidávala 
k dalším aktivitám, skupinám nebo službám, které již ve farnosti existují. FEB jsou 
organickým systémem, který se snaží obnovit evangelizaci ve všech dimenzích života 
farnosti. 

Ve čtvrté části prohloubíme pochopení dynamismu integrace ve třech církevních 
rovinách. Budeme mluvit o začlenění: l )buněčném, 2)církevním a 3)pastoračním. 
Z pohledu pastorální teologie, úvaha o třech výzvách a třech úrovních začlenění, umožní 
jasně a přesně definovat co je to „buňka" a porozumět jejímu fungování v lůně církve, 
abychom také lépe uchopili zásadní a základní roli pastýře v systému FEB. 

ČTYŘI PILÍŘE 

První pilíř: Duch Svatý jako hlavní činitel evangelizace 

Základní příručka FEB výslovně mluví o podstatné a životodárné činnosti Ducha 
Svatého. 

Je třeba dobře pochopit, že Duch Svatý nemá jenom funkční roli v procesu 
evangelizace, a le je opravdovým a hlubokým středem života společenství. Duch Svatý 
není jenom „hlavním činitelem evangelizace", nýbrž také duší evangelizujícího 
společenství. 

Farní společenství, prožívající evangelizaci skrze buňky, vidí přítomnost Ducha 
Svatého na každé úrovni křesťanského, komunitního a svátostného života. On je 
původcem všech charismat, která budují tělo církve. On je poutem lásky. On dává milost 
žít evangelizaci se zápalem a zanícením pro získávání učedníků a růst církve. I když 
v této příručce není explicitně rozvinuta pneumatologie, je všude přítomna a hlavně se 
žije a zakouší ve společenství, které se rozhodne jít touto cestou evangelizace. 

Druhý pilíř: Eucharistická adorace 

Otcové biskupové vyjádřili během II. vatikánského koncilu v dekretu „Presbyterorum 
Ordinis", toto nádherné přesvědčení: „Eucharistie je zdrojem a vrcholem každé evan
gelizace" (PO § 5). Adorace je prodloužení eucharistického slavení a pro ty, kdo se 
angažují v evangelizaci je důležité budovat a rozvíjet osobní vztah s Kristem, Spasitelem 
a Pánem. On je „absolutně prvním a největším hlasatelem evangelia (EN § 7); 
V eucharistické adoraci se evangelizátor nechává přetvářet v apoštola s hořícím srdcem. 
Z eucharistického srdce vzkříšeného Pána vychází volání vyslovené na hoře v Galileji: 
„Já jsem s vámi po všecky dny., jděte a získávejte učedníky"(Mt 28,20). 

Adorace dává těm, kteří evangelizují, srdce hořící láskou, toužící po spáse bratří 
a sester, dává jim přesvědčení a odhodlanost pro realizaci a naplnění pověření k misii 
od Ježíše Krista. V novém vydání Příručky je tato skutečnost dobře zdůrazněna. Musí být 
považovaná za základní dimenzi, pilíř evangelizační plodnosti v lůně oikos, ve formaci 
učedníků a vedoucích, v rozmnožování buněk a v obnově farního života. Dílo evange
lizace se může uskutečňovat pouze v dynamice milosti. Pro evangelizátora, který 
adoruje, bude snazší přijmout za své tvrzení apoštola národů, který shrnuje své poslání: 
„vydávat svědectví evangeliu o Boží milosti. "Sk 20,24 



Třetí pilíř: Společenství bratrských církví 

Zatímco farnost rozestírá sítě buněk, aby zasáhla různé vrstvy populace, bratrské 
církve zapojené do FEB se otevírají bratrským vztahům formace a služby. Vytváří síť 
jednoty a společenství. Tímto způsobem se mohou některá společenství se silnou 
a originální zkušeností v rovině evangelizace vzájemně podněcovat k větší plodnosti. 
Oboustranné svědectví o zkušenostech a formaci, skrze různá setkání, obnovy, 
semináře, ale také skrze neformální vztahy, mohou přispívat k růstu „spirituality 
společenství" nevyhnutné pro autentickou evangelizaci. Jsme vděčni těmto 
společenstvím a jejím pastýřům, že přijali povolání a službu udržovat tuto síť vztahů pro 
větší dobro farních společenství zapojených do systému FEB. „Spiritualita společenství", 
kterou popisuje Jan Pavel II. v Novo Millennio Ineuente, se určitým způsobem zviditelnila 
farnostmi, které touží udržovat úzké vztahy sdílení a svědectví. 

Čtvrtý pilíř: Charta nové evangelizace, Evangelii Nuntiandi (Pavel VI.) 

Deset let po II. vatikánském koncilu a rok po ukončení biskupské Synody 
o evangelizaci, nabízí Pavel VI. univerzální církvi exhortaci „Evangelii Nuntiandi", kterou 
mnozí definují jako „nejdůležitější papežský dokument XX. století". Jan Pavel II. 
potvrzuje, že tato posynodální Apoštolská exhortace dala základ nové evangelizaci. 
(TMA §21). Příručka je inspirována důležitým dokumentem nejen v podrobnostech, ale 
také ve svém teologickém dynamismu a hlavně ve své celkové a integrální definici 
evangelizace (srov. EN § 2: Co znamená evangelizovat?). 

Synodální otcové pochopili, že částečná a výlučná definice, i když je sama o sobě 
hodnotná, nemůže uspokojivě definovat evangelizaci. Rozvinuli metodologii začlenění, 
aby představili definici evangelizace, která zahrnuje různé etapy nebo různé podstatné 
prvky, vzájemně se doplňující a dokonale začleněné do celkového procesu, který 
umožňuje rozvoj a růst společenství. Tato strukturovaná celostní a organická prezentace 
je určitým způsobem respektována v celkové vizi systému FEB. Schéma, které uvádíme, 
ukazuje do jaké míry FEB, ve svých hlavních liniích respektují ve své metodologii 
všeobecný rámec této vize „integrálního procesu" evangelizace (EN § 24). Pro ty, kdo se 
seznamují s touto metodou evangelizace je důležité pochopit, že celková struktura je ve 
shodě s celostnou teologií o evangelizaci jako vitálního a základního procesu církevního 
společenství. Systém FEB nabízí pedagogický nástroj přizpůsobený současné situaci 
a věrný duchu II. vatikánského koncilu, aby pomohla pastýřům obnovit farnosti 
v dynamice celkové evangelizace. Tento čtvrtý pilíř je tedy základním prvkem, který 
strukturuje celou pedagogiku FEB. Spojitost mezi procesem evangelizace v Evangelii 
Nuntiandi a „Sítě", kterou navrhují FEB, jasně ukazuje dokonale ekleziální a eklezio-
logický charakter obnovy, kterou přináší systém FEB. 

Když se díváme na schéma zdola nahoru, můžeme vidět čtyři důležité a konvergentní 
charakteristiky: 

1. Dva sloupce ukazují jednotlivé procesy evangelizace (vlevo podle Evangelii 
Nuntiandi a vpravo „Síť" - proces evangelizace podle FEB) a naznačují podobný 
pohyb postupu a růstu. 

2. Každý z procesů evangelizace zahrnuje etapy nebo prvky, které se rozvíjí 
postupně. 

3. Sled etap je dokonale včleněn do dynamiky vzájemných vztahů, nejenom ve 
vztazích jednotlivých etap navzájem, ale také ve vztahu každé etapy s celým 
procesem. 

4. Šipky označují cyklický pohyb růstu. 



S R O V N Á V A C Í T A B U L K A 

Evangelii nuntiandi 
Kapitola 2. 

Proces 
evangelizace podle FEB 

7. Nejvyšší zkouška § 24
Evangelizovaný se stane evangelizátorem. 

Návrat do první etapy. 
Proces evangelizace je cyklický, 

postupný a stále rostoucí. 

CÍRKEV: 
Farnost, evangelizující společenství roste. 

Buňky se rozmnožují. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

6. Přijetí znamení §23
Nově obrácený se plně účastní 

svátostného života církve 

Organický systém FEB včleňuje každou 
buňku do těla farnosti 

^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vstup do buňky 

5. Vstup do společenství §23
Buňka je uznána 

jako základní církevní společenství, 
místo a zdroj evangelizace (EN §58) 

4s 4s 4s 4s

Pozvání 
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4. Přilnutí ke Kristu Vysvětlování 
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2. Svědectví života

1. Obnova lidstva
nebo pověření k misii 

§18-20

Služba 

Oikos - modlitba 
Pověření k misii 



TŘI EVANG ELI KALNÍ PRAMENY 

Po krátkém úvodu o čtyřech pilířích FEB, v němž jsme situovali všeobecný kontext 
této Příručky, je důležité uvést prameny, které systém FEB inspirovaly. 

Již jsme zmínili základní inspiraci FEB, jež strukturuje celek jejího procesu 
evangelizace: čtvrtý pilíř: Evangelii nuntiandi. Tato celková vize je jasně katolická. 
Umožňuje přijmout a dokonce integrovat (s moudrostí, v hluboce ekumenické 
perspektivě a podle rozlišovacích kritérií vyzkoušených katolickou pastorální teologií) 
novátorské a originální prvky, které pochází z evangelikálního prostředí, v němž se rodí 
nové přístupy k evangelizaci. Můžeme identifikovat tři hlavnívlivy: 

1 - Hnutí pro růst církve (Church Growth); 

2 - Hnutí pro církevní buňky (Cell Church); 

3 - Inovativní koncept přípravy učedníků (Discipleship) 
s cílem růstu a rozmnožování; 

První pramen: Hnutí pro růst Církve 

Je známo, že „Hnutí pro růst církve" (Church Growth Movement), zrozené ve Spoje
ných státech v sedmdesátých letech, hodně ovlivnilo FEB hlavně tím, co se v procesu 
evangelizace nazývá evangelizace „oikos". 

Hnutí pro růst Církve založilo výzkumný ústav k hodnocení různých evangelizačních 
metod a podporovalo tvorbu nových přístupů, které přispívaly k obnově a rozvoji 
křesťanských společenství. Snažili se za pomoci nástrojů sociologie ověřit hodnotu 
a účinnost různých evangelizačních metod. Rychle se přišlo na to, že nejplodnější 
metodou byla vztahová evangelizace nebo-li evangelizace oikos (friendship factor). Tato 
příručka, ne bezdůvodně, dává přednost tomuto přístupu, který umožňuje harmoničtější 
včlenění do společenství. 

Je nepopiratelné, že tento způsob evangelizace má mnoho výhod, nejenom 
z hlediska výzvy evangelizace jako takové, ale také z hlediska společenství, které chce 
obnovit mezilidské vztahy, a ne zachovávat za každou cenu strukturu nebo pastoraci, jež 
není dostatečně přizpůsobená aktuální situaci. Zapojení křesťanského společenství do 
evangelizace skrze lidské vztahy vyžaduje obrácení společenství v oblasti bratrských 
vztahů. 

Z pedagogického hlediska, tato příručka úmyslně přijímá za své přístupy tohoto 
hnutí: 

1 - Výhody evangelizace oikos 
2 - Biblické základy oikos 
3 - Seznam lidí ze svého oikos 
4 - Úroveň otevřenosti a přechodné situace 
5 - Úrovně duchovního života čili Engelův žebříček 
6 - Potřeba připravit program pro zapojení nově obrácených 
7 - Sdílení víry v kontextu svých vztahů 

Později se v tomto hnutí široce rozvinulo studium o obsahu kérygmatu, o úrovních 
otevřenosti a vnímavosti evangelizovaných osob, o choulostivém momentu rozhodnutí 
se pro Ježíše jako svého Pána a Spasitele. 



Všeobecně, Hnutí pro růst církve pochopilo a lépe prohloubilo to, co můžeme nazvat 
„proces obrácení". Již proces evangelizace se skládá z nevyhnutných a na sebe 
navazujících etap, které umožní nově obrácenému zapojit se do společenství, ale je 
třeba také pochopit, jak člověk, ze subjektivního hlediska prochází procesem proměny. 
Tyto fáze jsou prostudované v díle Nicolase Standaert, (L'"autre"dans la mission. 
Legonsá partirde la Chine, - LESSIUS, - Bruxelles 2003 -str. 25-41). 

Příručka se více inspirovala těmito poznatky o procesu obrácení, a tak jsme mohli 
lépe pochopit plodnost činnosti evangelizátora a zodpovědnost evangelizovaného 
v procesu proměny. Umožňuje to lépe pochopit psychologickou situaci evangelizovaných 
osob, nutné vnitřní změny, kterými musí projít, aby mohly plně přijmout Krista. 

Druhý pramen: Hnutí buněčné církve (Cell Church Movement) 

Z historického hlediska se jedná o bezprostřední pramen. V první verzi Příručky pro 
školení vedoucích, pastorační tým sv. Bonifáce v Pembrooke Pines (Florida) s otcem 
Michaelem Eivers neváhali zmínit, v kontextu 20. století, první zkušenost Buněčné církve 
v Soulu s presbyteriánským pastorem Paul Yonggi Cho («Cellule familiari chiave 
dell'evangelizzazione» - ED. VIDA - 1989; americké vydání: «Successful Home Cell 
Groups* BRIDGE PUBLISHING, 1981). Jedno širší a objektivnější studium poskytuje 
Karen Hurston (v «La piú grande chiesa del mondo» - ED. VIDA - 1996; americké vydání 
«Growing the World's Largest Church» - GOSPEL PUBLISHING HOUSE - 1994). Jedná se 
0 výmluvné svědectví křesťanského společenství, které zažilo nejrychlejší růst 
v průběhu minulého století (od 1500 zapojených v roce 1965 k 900 000 v roce 1995). 
Tento fenomén poskytl materiál pro obsáhlé studium o skutečnosti buněk a jejich 
potenciálu pro obnovu církve. 

Zatímco vliv Hnutí pro růst církve se začal snižovat na počátku devadesátých let, byli 
jsme svědky stálé silnějšího rozkvětu Hnutí buněčné církve. Dnes je evidentní z hlediska 
mezinárodních výzkumů, že nejvyšší činitel růstu v církvi je přítomnost farních 
evangelizačních buněk. Ohromné množství výzkumů se zabývalo studiem různých 
modelů buněčných církví, jejich ekleziologií, principy, metodami integrace, faktory růstu 
1 neúspěchu, principy inkulturace, metodologií formace vedoucích buněk, atd. Příkladem 
je dobře známý výzkumný ústav v USA, v Texasu „Touch Pubblication" kde působí Joel 
Comiskey, který je považován za mezinárodního odborníka teologie buněk. Je to velice 
živé prostředí jak z hlediska shromážděných svědectví života, tak z hlediska biblické 
reflexe o této realitě, která se pro evangelizaci stala neodmyslitelnou. 

Farnost sv. Eustorgia v Miláně přijala se zanícením milost a odpovědnost propagovat 
zkušenost buněk. Věrnost této milosti ji přivedla k přesvědčení, že bude předávat vizi 
a pastorační principy zkušenosti buněk s velikým respektem. Tato věrnost se osvědčila. 
Musíme se vyhnout určitému „pastoračnímu kutilství", když jde o přijetí nových přístupů 
k evangelizaci. Je nutné být pozorní a rozvinout pastorační schopnosti k dobru reálné a 
opravdové evangelizace. Tato výzva k pastorační kompetentnosti v oblasti evangelizace 
skrze buňky nás musí vést také k pochopení, proč se model, který navrhuje farnost 
sv. Eustorgia, dobře rozvíjí v některých prostředích a v jiných zase ne. Je tedy potřeba se 
otevřít možnosti přizpůsobit určité principy buněk církevnímu a kulturnímu kontextu ve 
světle skutečné pastorační reflexe, a ne pod vlivem svobodné subjektivity pastýře nebo 
společenství, které nemají žádné kritérium rozlišování v oblasti buněk a evangelizace. Je 
tedy potřeba situovat tento Základní manuál do širšího kontextu. Jedná se 



o pedagogický text. Musí se rozlišovat, co je řádu vize a principů, a co je zase rovina
pastorační aplikace v daném kontextu. Musíme objevit, že existují aplikační principy, 
které zohledňují na jedné straně základní vize a na druhé straně pastorační principy 
evangelizace. 

Třetí pramen: Novátorský koncept formace učedníka (učednictví) 
v perspektivě růstu a rozmnožování 

Nemůžeme zde mluvit o explicitním pramenu, ale o inchoativním pramenu (tj. zá-
rodkovém), který je nositelem úplně nové skutečnosti, přesto dobře zakořeněné 
v biblickém terénu. Můžeme měřit nový dopad zkušenosti FEB skrze originalitu 
evangelizace oikos a života buněk. V katolické pastorální teologii jsou tyto dvě 
skutečnosti málo probádané. Přesto představují nesmírný potenciál obnovy křesťan
ských společenství. Obě skutečnosti jsou výzvou pro křesťanská prostředí zvyklá 
na zaběhnutou pastoraci. Změna, jež nabízí, zahrnuje, nebojme se použít ten výraz, 
„pastorační obrácení". Ale ještě hlubší změna se odehrává v oblasti „formace učedníků", 
kterou navrhuje metoda FEB. 

Tato novátorská biblická a evangelijní koncepce se může úžasně rozvíjet v kontextu 
buněčné církve. Jsme zvyklí situovat formaci učedníků do kontextu 1) modelu „kázání" 
nebo 2) do modelu „programů" (katechetických, akademických, atd.). Ale vztahová 
evangelizace oikos a zkušenost buněk dávají povstat dvěma dalším modelům, které se 
vzájemně doplňují a zároveň doplňují i modely předešlé, aby křesťan dosáhl zralosti a 
stal se sám zralým učedníkem, schopným formovat další učedníky podle pověření k misii 
v Mt 28,19. Rozlišujeme tedy: 3) model, který chápe formaci jako „proces" (je nutné mít 
celkovou vizi formace učedníka skrze etapy, které se včleňují do celkového procesu) a 
4) model „vztahového doprovázení" učedníka (v kontextu buněk je nutné doprovázet lidi
individuálně formou určitého „patronátu" jak to dělal sám Ježíš se svými učedníky). 

V tomto základním manuálu jsou tyto dva nové modely formace spíše inchoativní ve 
stavu vynoření a představují mimořádný potenciál. Budoucnost nám umožní říct 
efektivně, že formace vedoucích buněk v metodě FEB se může ocitnout v širším kontextu 
formace učedníků jako takových. Aktuálně tuto skutečnost můžeme potvrdit na základě 
mezinárodní zkušenosti: buněčné modely, které sledují cíl podle pedagogiky popsané 
v modelech 3) a 4) zaznamenávají obrovský nárůst, který je ještě rychlejší než byl 
ve společenství Paula Yonggi Cho v Soulu. Základní příručka ve svém posledním vydání 
však může jen obtížně popsat tento stav, a to ze dvou důvodů: 1) pole reflexe o této 
otázce je příliš čerstvé 2) tato práce vyžaduje určitý odstup, aby byly správně 
vyhodnoceny z aktuální zkušenosti buněk nové poznatky. 

TŘI VÝZVY 

Zvolili jsme slovo „výzva", protože prorocká vize FEB vyžaduje od pastýře a laiků 
angažovaných v této formě evangelizace odvahu rozvinout „nový styl pastoračního 
života" (PDV§ 18). Vést farní společenství po cestě pastorační změny směrem k nové 
evangelizaci vyžaduje jasnost a odvahu, aby tato proměna společenství byla prožívaná 
v pokoji a postupně. Přijmout takovou pastorační výzvu vyžaduje jasnou vizi a pevné 
odhodlání, aby se dotáhlo až do konce to, co Pán požaduje, aby se umožnila obnova 
společenství v dynamice růstu. 



První výzva: evangelizace skrze vztahy v oikos 

„Proto také, vedle všeobecného hlásání evangelia, zůstává v platnosti a uchovává si 
svou důležitost i j iná, osobní forma, když totiž jedna osoba evangelizuje přímo druhou 
osobu. 

I Kristus často tuto formu používal, jak dosvědčují např. jeho rozmluvy s Nikodémem, 
Zacheem, Samaritánkou, s farizejem Šimonem a jinými, a totéž platí i o apoštolech. 
Konečně, co jiného znamená vykládat evangelium, než vlévat do druhých svou vlastní 
víru? Neměly by se vyskytovat případy, kdy naléhavost hlásat radostnou zvěst celým 
masám lidí má za následek, že se zapomíná na osobní hlásání evangelia, jež proniká 
do osobního svědomí zvláštním působením slov, jichž se při tom používá. Nikdy 
nebudeme moci náležitě pochválit ty kněze, kteří jsou ochotni vést lidi po cestách 
evangelia svatou zpovědí a osobními pastoračními rozmluvami, a tak je utvrzovat 
v jejich úsilí, pozdvihovat znovu při pádech a kteří jsou vždy připraveni poskytnout jim 
vhodnou pomoc." EN § 46 

Proces evangelizace FEB, ve věrnosti zkušenosti Ježíše Krista a jeho učedníků, klade 
do popředí tuto evangelizační strategii a podtrhuje nutnost obrácení církve, aby ještě 
plněji žila v duchu bratrství. Tato vztahová dimenze se nemá rozvíjet pouze v první etapě 
procesu evangelizace. Vztahový charakter musí být udržován v celém procesu a pronikat 
do srdce života buňky, aby se celé farní společenství„obrátilo" a žilo bratrské vyzařování 
přátelství: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku mezi 
sebou." Jn 13,35 Církevní strukturu nesmíme považovat za něco, co si vystačí samo 
0 sobě, ale jako skutečnost ve službě reálné a hluboké spirituality společenství. Církevní 
struktury vedené křesťany s mentalitou, která se stala naneštěstí soběstačnou 
a rezistentní vůči duchu bratrství, by se měly inspirovat pedagogikou evangelizace skrze 
vztahy v oikos, aby se probudila vztahová vitalita ve všech dimenzích církevního života. 
Tento bratrský a interpersonální charakter, který prostupuje metodu FEB, umožňuje 
farnostem být plně ve službě duchu společenství a jednoty. 

Druhá výzva: církevní uznání buňky 

Zkušenost buňky nebo jakéhokoli křesťanského společenství je uznaná z pohledu 
teoretického a teologického. Kdo by mohl popřít toto tvrzení? Nikdo nemůže popřít 
hodnotu malých skupinek osob, které se schází ve jménu své křesťanské víry. Přesto ale, 
z pohledu pastorační praxe a ve vědomí mnoha pastýřů, je tato zkušenost považována 
za něco, co nemá valnou církevní nebo svátostnou hodnotu. Nevnímají potřebu 
a nutnost začlenit malé skupinky do života a růstu celého společenství. Nevidí, jak by 
měly malé skupinky, konkrétně evangelizační buňky, hrát podstatnou roli v celkové 
dynamice růstu společenství. Chci zde zopakovat: teoreticky to nikdo nezpochybňuje, 
ale v praxi pastýři nemají velký zájem věnovat svůj čas a energii pastoraci malých 
skupinek včleněných do celého farního společenství. Spíše se snaží investovat 
do velkých shromáždění, do velkých projektů, masových událostí a myslí si, že církevní 
růst se dříve nebo později dostaví. Ale všechny mezinárodní výzkumy o církevním růstu 
jasně ukazují, že existence malých skupinek nebo buněk včleněných do života 
církevního společenství je rozhodujícím a plodným faktorem rozvoje (kvalitativního 
1 kvantitativního) celého společenství. 



Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu říká: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni 
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20 Jenom tohle Ježíšovo tvrzení, 
v kontextu, kde vysvětluje pravidla života společenství, by mělo stačit pro potvrzení 
církevní hodnoty a svátostného statutu malých společenství. Zkušenost buněk, která 
spočívá v setkávání se ve jménu Ježíše, aby podle jeho příkladu lidé žili vitální dynamiku 
evangelizace, by měla být považována za naprosto církevní, jak v rovině teoretické a 
teologické, tak i v rovině autentické pastorační zkušenosti. U prvních křesťanů to bylo 
samozřejmé. Ve Skutcích apoštolských nepřestává svatý Lukáš ukazovat, jak je 
domácnost církevním místem: srov. S k 2 , 2 ; Sk 10,2.6.17.22.30.32; Sk 11.11-14; 
Sk 12,12; Sk 16,14-15; Sk 16,29-34; Sk 17, 5-7 ; Sk 18,7-8; Sk 21,7-8. V různých 
překladech není vždy výraz „oikos" přeložen jako domácnost, ale jako dům, nebo rodina, 
nebo „u něho". Zdůrazňuje také nevyhnutnou církevní rovnováhu mezi shromážděním a 
„oikos" (srov. Sk 2,46; Sk 5,42; Sk 20,20) k tomu, aby víra byla dobře žitá a vyjádřená. 
Pavel používá typické výrazy ve čtyřech epištolních pozdraveních, které vyjadřují, 
nakolik je malé společenství křesťanů místem opravdu církevním: „pozdravte také 
církev, která se shromažďuje v jejich domě" (Řím 16,5 doslovný překlad, podobně: IKor 
16,19; Kol 4,15; Flm 1,2). FEB jenom obnovuje, v novém kontextu a živým způsobem, 
tuto skutečnost novozákonní církve, nasazené pro evangelizaci. 

Třetí výzva: formace vedoucích v perspektivě rozmnožení 

Tato třetí výzva je v úzkém spojení s dvěmi předchozími výzvami. Formace vedoucích 
obsahuje jednak výzvu vztahovosti a také výzvu novozákonního společenství, které 
evangelizuje. Vedoucí buňky je svědek důležitosti interpersonálně chápané evangelizace 
v rámci oikos a bratrského a církevního života buňky. Je srdcem buňky. Vtěluje v sobě 
vizi buňky v růstu, povolané k rozmnožení. Kdybychom chtěli použít metaforu z biologie, 
vedoucí je DNA, bez které je pro buňku nemožné se sytit a rozvíjet. Právě proto často 
říkáme, že se nerozmnožuje až tak buňka, jako vedoucí. Formace vedoucího zahrnuje 
nejenom dvě předešlé výzvy, ale je sama o sobě tou největší a nejnáročnější výzvou. 
Plodnost FEB závisí zvláštním způsobem od schopnosti formovat vedoucí, schopné 
formovat další. Pavlovo tvrzení v 2 Tim 2,2 se stává pro FEB základní referencí pro vizi 
rozmnožování. Apoštol píše svému duchovnímu synu Timoteovi: „co jsi ode mne slyšel 
před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. "2 Tim 2,2 

Pověření k misi, které dal Vzkříšený v Mt 28,20, se dá pochopit jenom v perspektivě 
rozmnožování: dobře formovaný učedník musí dříve nebo později slyšet a pochopit 
Ježíšovo slovo, které ho zve, aby on sám formoval další učedníky. Vrcholná zkouška 
v evangelizaci, ve zkušenosti buněk a v zodpovědnosti vedoucího, je ukryta ve dvou 
otázkách: „kolik učedníků jsem až do nynějška zformoval?" a „kolik jsem zformoval 
učedníků, kteří jsou schopni formovat další?"Tyto dvě otázky by měly být položeny všem 
pokřtěným a pastýřům v církvi. 

Tato vize formace vedoucí k rozmnožení je přítomna v Základním manuálu. Je však 
málo rozvinutá z hlediska pedagogických nástrojů a metodologie formace, doprovázení 
a podpory vedoucích. Pastýři se tedy musí sami pustit do tohoto úkolu formace 
vedoucích. Nikdy dost nezdůrazníme důležitost této vize rozmnožování vedoucích. Tato 
nová skutečnost nás vede k rozvíjení pedagogických nástrojů, které se stávají součástí 
nového pastoračního stylu FEB. Formace nesmí být nahlížena jenom z pohledu 
akademického nebo v perspektivě získávání nových poznatků. Základní manuál na toto 
očekávání odpovídá. Jenomže formace se musí situovat ve vztahové dynamice osobního 
doprovázení. Když se zanedbá nebo klade na druhé místo vztahový charakter formace, 



popírá se tak celá vize FEB. Vedoucí bude plodný a příkladný pro svou buňku v té míře, 
v jaké je sám podporován dalším člověkem, který ho doprovází v konkrétním kontextu 
jeho bratrské a církevní zkušenosti života buňky. 

TŘI ÚROVNĚ INTEGRACE 

Tři výzvy, které jsme výše představili, se mohou jevit jako nepřekonatelná hora. 
Pastýř může říct, že se nanejvýš cítí připraven odpovědět na jednu nebo dvě, ale ne na 
všechny tři výzvy najednou. Naopak, pokud vnímáme všechny tři výzvy jako propojené, 
umožní nám to pochopit nakolik FEB vychází z přístupu integrace. Abychom lépe 
pochopili tuto skutečnost, použijeme dvě adjektiva: integrální (celkový) a integrující 
(včleňující). FEB rozvíjí přístup „celkový" protože se musí brát v potaz celek všech částí, 
které tuto metodu tvoří. Schází-li některý prvek, nebo není-li dobře včleněn do celku, nic 
nefunguje, podobně jako v lidském těle, které potřebuje k dobrému zdraví, aby každý 
organický systém fungoval, jak má. 

Systém FEB má také přístup „integrující". Do celku jsou integrovány rozličné 
elementy a to v té míře, v jaké fungují harmonicky a koherentně v celkovém 
sjednocujícím dynamismu. V podstatě není „co dělat" jenom „nechat jednat" Kristovu 
milost. Organický systém, který je „integrální" a „integrující", se rozvíjí sám. Naopak, 
vyčerpá se, ztrácí sílu nebo onemocní, pokud jeden z prvků bude dysfunkční. Je tedy 
potřeba přijmout za svou vizi integrace, abychom dobře pochopili organický 
dynamismus FEB. Mluvíme o třech úrovních začlenění pro dobré fungování a plodnost 
FEB. Biologická metafora buňky nám bude opět užitečná. 

První úroveň: integrace buňky 

Podobně jako biologická buňka tvoří základní životní jednotku, můžeme říct, že 
evangelizační buňka je základní jednotkou systému FEB. Buňka sama o sobě tvoří celek. 
Potřebuje se živit, aby zdravě rostla. Zrodila se proto, aby se rozmnožila, což je 
znamením její životnosti. Tímto se evangelizační buňka liší podstatně a z definice od 
jakékoli jiné skupiny křesťanů. Ve svém jádru má vepsanou perspektivu rozmnožení. 
Bez této jasné vize a přesné definice „evangelizační buňky" se jenom hromadí zmatek a 
rozporuplnost, ztráta času a zklamané naděje. Proto se buňka potřebuje scházet 
pravidelně (jednou týdně), aby se sytila, a to ve čtyřech oblastech křesťanského života 
(bratrství, chvála, Boží slovo, svědectví). Roste přijímáním nových členů a rozmnožuje 
se skrze fenomén mitózy, aby reprodukovala a zvětšovala hnutí evangelizace. Tímto 
způsobem je evangelizační buňka sama o sobě celkem integrálním a integrujícím. 

Druhá úroveň: církevní integrace 

Stejně jako biologická buňka je spojena s celým tělem, bez něhož nemůže žít, 
evangelizační buňka je v živém a oživujícím vztahu s farností, která je považována za 
živé tělo s evangelizačním posláním pro růst celé církve. Víme, že oddělí-lí se buňka od 
těla, umírá. Tělo je zase zdravé v té míře, v jaké je zdravá každá jeho buňka. Navíc, 
každá biologická buňka je zdravá, když plní určitý úkol, funkci nebo službu pro sebe a pro 
celé tělo. Můžeme si vůbec představit buňku, která by byla neužitečná pro tělo? Stejně 
tak to platí pro evangelizační buňky. Můžeme ověřit kvalitu buňky a její spojení s tělem 
skrze službu, kterou mu dělá. Každá buňka je povolaná rozvíjet charizmata, talenty, 



a službu pro dobro celého těla církve. Každý může mít užitek z charizmat, daru a služeb 
celého těla. Na této druhé úrovni včlenění lépe vidíme integrální a integrující charakter 
těla církve ve vztahu s každou evangelizační buňkou. 

Třetí úroveň: pastorační integrace 

Biologické tělo, které produkuje bezpočetné množství buněk, potřebuje rozum, 
který koordinuje růst v harmonii s rozvojem jednotlivých údů, orgánů a systémů. 
Stejně i tělo církve, které evangelizuje, musí moudrým a vyváženým způsobem 
organizovat rozvoj evangelizačních buněk pod pohledem pastýře. Pastýř má vizi: 
1) buňky jako celku, 2) rozvoje těla církve a 3) pastorační integrace dvou
předchozích úrovní. Pastýř nejenom nese a vtěluje „vizi" systému FEB, ale také ji 
ustavičně komunikuje v míře, v jaké se rozvíjí buňky a tělo církve - farnost. Musí 
ověřovat, jestli se DNA reprodukuje věrně podle toho, jak se buňky rozmnožují. 
Jeho hlavní starostí bude vytvářet a udržet strukturu formace vedoucích, v lůně 
které bude mít osobní doprovázení primární místo. Tato DNA systému FEB se 
přenáší jednak formačními setkáními a také osobním vztahem, kde 
„vykazatelnost" umožňuje udržet požadavek pro každého vedoucího vydávat 
počet na každé úrovni pastorační struktury. Je-li pastýř opravdu nesen „vizí" 
systému FEB, pastorační integrace bude probíhat harmonicky a vyváženě, 
v perspektivě, kterou svatý Pavel nahlédl, když kontemploval Kristovo tělo 
v růstu. Napsal Efezanům: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme 
v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se 
podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno." Ef4,15-16 
Toto je možné v té míře, v jaké pastýř privileguje nejenom spiritualitu 
evangelizace a společenství, ale také křesťanskou formaci, se zvláštním 
akcentem na formaci vedoucích, kteří pak mohou tuto formaci rozmnožit v lůně 
systému FEB a v celé farnosti. V podobném kontextu píše znovu svatý Pavel: 

aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až 
bychom všichni dosáhlí jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého 
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. "Ef 4,12-13 

ZÁVĚR 

Tato vize růstu, která proniká celý Nový zákon a zvláštním způsobem je shrnuta 
v hutném textu v listu Efezským (srov. Ef 4,11-16), je přijata v srdci pastýře pro život a 
rozvoj jeho farního společenství. Takto jsou FEB více než metoda, je to spíše dokonale 
biblická a církevní vize. Pastýř, který se nechá touto vizi nést, najde v sobě zdroje 
milosti, které mu dají schopnost pustit se do tohoto pastoračního dobrodružství 
evangelizace v dynamice růstu a rozmnožování. Biblická vize růstu, kterou přináší FEB, 
není těžké břemeno. Pokud vize pochází od Boha, vtahuje a stimuluje, dává odvahu, 
nadšení a zanícení. Zároveň je však náročná, protože vyžaduje pastorační obrácení, 
vyžaduje darovat sebe sama s láskou a kompetencí ve službě Kristu a církvi. Služba 
pastýře angažovaného ve FEB nemá jiný cíl než aktualizaci a aplikaci toho, co svatý Pavel 
žil ve vztahu ke Koloským: „...aby se naplnilo Boží slovo" Kol 1,25, aby evangelium „tak 
jako na celém světě, i mezi vámi přinášelo ovoce. "Kol 1,6. 

P. Mario Saint-Pierre 
teolog, Quebec 



PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍHO MANUÁLU 
Tento manuál se zrodila ve farnosti svatého Eustorgia v Miláně. Základem mu byla 

příručka z farnosti svatého Bonifáce na Floridě (USA), která již několik let s úspěchem 
provozuje systém FEB. 

Tato kniha je tedy ovocem několika desítek let zkušeností v této oblasti. Více než jen 
„metodu" nabízí tento manuál pravidla života a cestu obrácení pro farní společenství, 
které chce evangelizovat. 

Touto metodou pracujeme na živé tkáni církve a každého bratra, který nám leží na 
srdci: za každého vylil Ježíš svou krev. 

Snahou vydavatelů bylo zachovat původní strukturu příručky, která byla osvědčena 
vynikajícími výsledky. Zdá se nám vhodné předložit v tomto vydání několik upřesnění, 
jejichž cílem je zpřístupnit naší mentalitě vzácné dědictví přijaté od našich bratří 
z Floridy, aniž bychom ztratili to, co umožnilo různým společenstvím uvést do praxe 
Kristovo evangelium a vyzařovat. 

Nejedná se pouze o dílo obecného představení nebo svědectví zkušeností, a le je to 
pedagogický dokument, kterého cílem je posloužit formačním setkáním. Titul 
francouzského vydání napovídá, k jakému cíli je určeno toto dílo: „Základní manuál. 
Formace vedoucích." Aby byl tento manuál dobře situován do celkového kontextu 
včlenění systému FEB, doporučujeme prostudovat schéma v příloze č. 2: „Jak začlenit 
systém FEB?" 

Několik rad, které mohou pomoci pochopit použití tohoto pedagogického manuálu 
v kontextu prvního zavedení systému FEB: 

1. Formační setkání a manuál nemohou být považovány za „výchozí bod". Musí 
jim předcházet důkladné studium apoštolské exhortace Evangelii Nuntiandi od Pav
la VI., a některých textů z encyklik Jana Pavla II.: Redemptoris missio a Christifideles 
laici. Kněží z farnosti a vedoucí skupinka (sestavena z 5 - 6 osob), která bude 
následně zapojena do formace, se musí zavázat k tomuto studiu. Samotná setkání 
musí obsahovat pozorné studium těchto dokumentů. 

2. Kněží a vedoucí skupinka musí přijmout za svou „mentalitu evangelizace", 
která jim umožní objevit naléhavost a krásu úkolu evangelizovat, jak nás k tomu 
povolal Pán Ježíš. 

3. Manuál si musí přečíst nejdříve farář. Poté, co ho pozorně prostuduje 
v modlitbě, bude s obsahem pracovat s vedoucí skupinkou. 

4. Pro dobrý průběh setkání a následné evangelizační úsilí je nevyhnutné 
ustavičně se živit modlitbou: modlitbou osobní, celého farního společenství i ře
holních společenství, které se mohou modlit na tento úmysl za nás, podle Ježíšova 
slova: „Beze mne nemůžete vykonat nic."Jn 15,5 Velmi doporučujeme pravidelnou 
eucharistickou adoraci ve farnosti, která se postupně může státtrvalou. 

5. Kapitoly tohoto manuálu se doporučují probírat po týdnu. Pokud to formační 
tým uzná za vhodné, může eventuálně spojit některé kapitoly a zmenšit tak počet 
formačních setkání. 

6. Je dobré zformovat tým, který se skládá z faráře, dalších kněží farnosti 
a vedoucí skupinky. Tento tým formaci připravuje. Jednotlivé části manuálu je možné 
rozdělit mezi členy vedoucí skupinky, kteří pak postupně obsah kapitoly představí 
účastníkům. Tímto způsobem si, animátoři - laici, zvyknou na zodpovědnost 



v pastoraci a ostatním se tak podává méně klerikální obraz církve (v němž všechno 
dělá kněz). 

7. Formace je rozvržena do devíti kapitol. Prvních osm kapitol systematicky
popisuje každou etapu procesu evangelizace, kterou nazýváme „Síť". Trvání každého 
setkání by nemělo přesáhnout 120 minut. Všichni účastníci by měli nosit s sebou 
bible, protože je nevyhnutné, aby se jim Boží slovo stalo důvěrně blízké. Protože 
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, je potřeba absolvovat všechna setkání. 
S výjimkou prvního setkání, kde cvičení probíhají v celé skupině, každé další setkání 
by mělo začít v menších skupinkách po 5 až 6 osobách, které povede odpovědný. 
Tato první část ve skupince potrvá asi 30 minut: 10 minut modlitby a pak sdílení nad 
předešlým setkáním. Odpovědný, kromě jiného, pomáhá účastníkům prohloubit 
předkládané argumenty. Na konci každého setkání se vedoucí skupinka setkává 
na čas zhodnocení průběhu setkání. 

8. Je dobré, když vybraní účastníci na první turnus formace jsou již angažovaní
laici, kteří se chtějí ve svém křesťanském životě angažovat ještě více. Je třeba vyjít 
z předpokladu, že již prožili osobní setkání s Ježíšem a touží s ním žít jedno. Také je 
důležité, aby již měli zkušenost ve víře a modlitbě a byli dobře vyzrálí po lidské 
stránce. 

9. Účast na úvodní formaci není sama o sobě zmocněním k vedení farní buňky. Je
jenom součástí metodologické a teoretické přípravy. Aby mohl být někdo vedoucím, 
musí toužit nechat se vést a proměňovat Duchem Svatým a musí k tomuto poslání 
dostat pověření od svého pastýře. 

10. Základní manuál se skládá z textů různého původu. Často používá hovorový
styl, některé texty byly zaznamenány z mluveného projevu a zapsány. Nehledejte 
literární styl, ale spíše živou zkušenost a nadšení pro evangelizaci. Přijměte text ve 
světle Ducha Svatého, který dává milost k tomu, co požaduje. Manuál není 
produktem intelektuálního studia, ale ovocem praktické zkušenosti evangelizace. 

11. Pro ty, kdo by chtěli snížit počet setkání: kapitoly 3 a 4, stejně tak kapitoly 5
a 6 mohou být probrány v jednom večeru. 

12. Může být užitečné prožít setkání podle kapitoly 8 a 9 během jednoho celého
dne, například v sobotu. Umožnilo by to zakončit vyučování časem modlitby za vylití 
Ducha Svatého. 

Tato kniha je ovocem vyučování a zkušeností mnoha mezinárodních seminářů 
o systému FEB, které se každý rok konají v bazilice svatého Eustorgia v Miláně.
V posledních letech se jich účastnilo tisíce věřících ze všech koutů světa. V českém 
vydání byl text manuálu doplněn citacemi z čerstvě napsané exhortace papeže Františka 
Evangelii gaudium. 

Děkujeme Pánu za všechny, kdo různými způsoby spolupracovali na vzniku 
tohotomanuálu. 



PEDAGOGICKÉ RADY 

Tento pedagogický dokument „Základní manuál" nabízí obsah velmi bohatý 
na vyučování pro zavedení systému FEB. Množství biblických citátů nám jasně ukazuje, 
jak se tato pastorační vize obnovení farností v duchu nové evangelizace inspiruje 
v Božím slově a zve nás, abychom ji aplikovali skrze metodologii, která se osvědčila 
v rovině pastorační zkušenosti a která je nyní uznána papežskou radou pro laiky. Je 
důležité vnímat na prvním místě citované Boží slovo vzhledem na pedagogiku, která je 
v jeho službách. 

Tato příručka nebyla napsána s cílem teologické obhajoby, ale v perspektivě 
pastorační. Pastýř ji tedy má jako takovou přijmout. Z pedagogického úhlu pohledu 
může pastýř, zejména začíná-li s touto metodou, učinit nevyhnutné přizpůsobení 
s velkým rozlišováním, aniž by zanedbal základní prvky dobrého fungování systému 
FEB, a pokud možno se poradil s knězem, který má s touto metodou již zkušenosti. 

PEDAGOGICKÉ IKONY 

Boží slovo k hlásání 

Text k zapamatování 

Práce ve skupince 

Individuální práce 
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PŘÍLOHA 1 

Formulář o průběhu 
setkání buňky 

Buňka: 

Datum: Vyučování č. 

Vedoucí: 

Spoluvedoucí: 

Název: 

PRŮBĚH SETKÁNÍ KOMENTÁRE 
RESPEKT ČASU 
(začátek, konec, jednotlivé etapy) 

PŘÍTOMNOST 
>Chyběl někdo? Omluvil se, nebo ne? Jména... 
>Pozvaní: oikos, další... 

CELKOVÁ ATMOSFÉRA 
>Duch modlitby, jednoty, radosti, 

dynamiky, napětí, ochablost... 
V Problémy nebo těžkosti: osobní, věroučné... 

1. CHVÁLA

KVALITA 
> Radostná, těžká, spontánní, náročná, 

povzbuzující, stimulující... 
>Díkůčinění nebo chvála 

ANIMOVAL 
Vedoucí, jiná osoba, střídavě... 

ZAPOJENÍ 
Všichni, někteří, ... 

2. SDÍLENÍ

CELKOVĚ 
^Stimulující, povzbudivé, příliš uřečněné... 
> Každý se dostal ke slovu, 

někteří si monopolizují slovo... 



PRŮBĚH SETKÁNÍ KOMENTÁRE 
OBSAH 
>• Prosté sdílení o životě nebo i svědectví 

o Pánově přítomnosti?
> Vědomí toho, co Pán pro mě během 

týdne udělal... 
> Centrováno na evangelizaci: svědectví života, 

výslovné hlásání, pozvání někoho do buňky... 
> Odvolání se na předešlé vyučování... 

3. VYUČOVANÍ

> Bylo téma zajímavé? 
> Bylo pochopitelné? 
> Ovlivnilo nějak vztah k pastýři? 
> Přispělo ke kvalitativnímu růstu? 

V jakém smyslu? 

4. PROHLUBOVANÍ

> Cítili se lidé zasaženi, osloveni, zraněni? 
> Vybrali si něco pro sebe nebo pro buňku? 
> Jaký vztah to mělo k evangelizaci? 

5. PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

> Byla zaměřena na členy oikos? 
> Zapojili se do ní všichni členové? 
> Je mezi členy jednota? 
> Vyslovily se v modlitbě potřeby buňky? 

6. ŽIVOT VE FARNOSTI

V Komunikovala se oznámení 
a události týkající se farnosti? 

> Připomněla se důležitá data? 
> Byly přijaté nějaké návrhy? 

7. MODLITBA ZA SEBE NAVZÁJEM

Konala se, byla vysvětlena a nabídnuta? 

Informace ohledně nových členů buňky: 



PŘÍLOHA 2 

Jak začlenit Systém 
farních evangelizačních buněk? 

ETAPY ZAČLENĚNÍ SYSTÉMU FARNÍCH 
EVANGELIZAČNÍCH BUNĚK 

Umění roubování 

Včlenění systému FEB do farního společenství se podobá roubení. Na starý strom 
farnosti se naroubuje výhonek buněk, který mu umožní přinášet ovoce nové kvality 
i kvantity. Tato delikátní operace vyžaduje od pastýře velký um. Musí postupovat moudře 
a s rozlišováním. Začlenění systému FEB si žádá trpělivost. „Budte tedy trpěliví, bratří, 
až do příchodu Páně. Pohledte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, 
dokud se nedočká podzimního i jarního deště." Jk 5,7. Při každé etapě začlenění je 
potřeba nechat dostačující čas na odhadnutí, jestli je možné přejít k etapě následující. 
Každá etapa může trvat 2 až 4 měsíce. V následujícím schématu je popsáno 7 etap 
ve třech sloupcích. Každý sloupec představuje jeden ze tří prvků procesu roubování: 
pastýř (prostřední sloupec), strom, na který se roubuje - farnost (pravý sloupec) a štěp 
- FEB (levý sloupec). 

1. 
PASTÝŘ 

Ten, který naroubovává. 
Přijímá, nese, prohlubuje vizi FEB. 

Zavazuje se k „pastoračnímu obrácení". 
Navštěvuje farnosti již obnovené systémem FEB. 

Účastní se setkání o evangelizaci. 
Sdílí se jinými lidmi, kteří již pracují pro novou evangelizaci. 

Pečlivě studuje základní manuál o FEB. 
Modlí se, aby jeho pastýřské srdce bylo naplněno 

novou vroucností a horlivostí. 



BUŇKY 
2. 

PASTÝŘ 
Po rozlišení, 

sdělí své rozhodnutí 
včlenit FEB do své farnosti 

FARNOST 

• Malému okruhu lidí (5 až 12),
které pastýř v modlitbě vybere 
a z nichž utvoří vedoucí skupinku 

• Farní radě, farnímu společen
ství, které pozve k obnově v du
chu evangelizačního nasazení. 

3. 
Pastýř nabídne počáteční formaci, aby seznámil se systémem FEB 

a povzbudil k misijnímu zápalu. 

• Vedoucí skupinka se schází
jednou týdně, aby si zvykla 
na pravidelné scházení. 

• Vedoucí skupinka studuje
Základní manuál. 

• Vedoucí skupinka si postupně
zvyká scházet se v duchu FEB. 

• Farníci jsou pozváni ke studiu
apoštolské exhortace Pavla VI. 
Evangelii nuntiandi. 

• V této exhortaci je 40 otázek,
které vedou k dialogu a k uvě
domění si základní pravdy, že 
„církev existuje, aby evange-
lizovala". 

4. 
Pastýř se ustavičně modlí za budoucí členy buněk a za svou farnost, 

která se připravuje na velkou změnu. 

Vedoucí skupinka si stále více 
osvojuje vizi a hodnoty FEB. 
Vedoucí skupinka začíná setkání 
jednou týdně a ověřuje aplikaci 
principů FEB. 

Pastýř nabídne farnosti možnost 
pravidelné adorace, aby celá 
zkušenost nové evangelizace 
byla nesena modlitbou. 

Pastýř musí čelit námitkám, odporu, otázkám i nepochopení farníků 
a dalším hnutím ve své farnosti. 

• Vedoucí skupinka nabídne širší
skupině formaci vedoucích. 

• Pastýř osobně zve další do širší
skupiny. Důležité je, aby se každý 
cítil jako zakládající člen nové 
zkušenosti FEB. Pastýř zve 
k účasti na celé formaci bez 
závazku pokračovat pak dál. 
• V duchu spoluzodpovědnosti,
se členové vedoucí skupiny 
účastní formace širší skupiny 
a mají pro ni vyučování. 

• Na všech úrovních života far
nosti, pastýř informuje celé 
společenství o rozvoji FEB. 

• Využívá příležitosti v liturgii
a zvlášť při kázání, aby podpořil 
a motivoval lidi k evangelizaci. 

• Během farních setkání nebo
při dalších aktivitách sdílí 
a vysvětluje svou vizi společen
ství obnoveného v misijním 
zápalu. 



Provizorní buňky a život v Duchu. 
J e d n á se o de l i ká tn í a s t r a t e g i c k o u e t a p u . P ř i p ravu je s e chv í l e n a r o u b o v á n í . 

• Po skončení fo rmace v e d o u 
cích ustanoví pastýř provizorní 
buňky. Jej ich c í lem je umožn i t 
každému aby zakusi l setkání 
v buňce. 

• Pastýř vy jmenu je vedouc ího
pro každou provizorní buňku . 
Vedení setkání provizorní buňky 
si postupně vyzkouší každý č len . 

• Pastýř se neúčastní setkání
provizorních buněk. Každý 
týden se setkává j e n o m 
s vedouc ími buněk a s t í m , 
kdo ten týden buňku vede . 

• Setkání vedoucí buňky začíná
chválou a končí p ř ímluvnou 
modl i tbou. Umožňu je pastýř i 
mít echo ze setkání buněk. 
Pastýř bdí nad t ím , aby každý 
člen vytvoři l svůj o ikos. 

• „Duch Svatý je h lavním
čini te lem evange l izace. " (EN §75) 

• V duchu tohoto bibl ického
a pastoračního zák ladu je 
dů lež i té , aby pastýř rozvíjel 
ve své farnost i kulturu 
a spir i tual i tu evange l izace, 
která zv láštním způsobem 
staví do popředí osobu 
Ducha Svatého. 

• Pastýř může zorganizovat
seminář život v Duchu Sv., 
aby fa rn íkům pomohl žít 
evangel izac i v dechu Letnic. 

• „Jako Otec poslal m ě , tak
i já posí lám vás . (...) 
Př i jměte Ducha Svatého" . 
Jn 20 , 2 1 - 2 2 

7. 
Otevření provizorních buněk celé farnosti. 

Z d e p r o b í h á n a r o u b o v á n í . 
Pas t ý ř , k te rý n a r o u b o v á v á , m u s í použ í t r o u b o v a c í n ů ž . 

• Na konci provizorních buněk,
když si každý č len vyzkouše l 
vedení , pastýř jmenu je def in i 
t ivního vedouc ího a otevře 
buňky pro nové členy. 

• Každý týden se bude scházet
s pastýřem vedoucí skup inka . 

• Pastýř může zorganizovat
pro všechny farníky a č leny 
buněk čas zhodnocení , 
spo lečné modl i tby, vzývání 
Ducha Svatého a misi jního 
vyslání . 

P o d l e p o č t u v e d o u c í c h ( j m e n o v a n ý c h a p o v ě ř e n ý c h p a s t ý ř e m ) 
a p o č t u č l e n ů , k teř í se účas tn i l i f o r m a c e , b u ň k y př i j íma j í n o v é fa rn íky , 

k teř í t o u ž í ží t z k u š e n o s t e v a n g e l i z a c e . 

B u ň k y j s o u o f i c i á l ně u s t a n o v e n y a v y s l á n y b ě h e m nedě ln í m š e s v a t é . 

Výhonek FEB je naroubován 
na strom farního společenství. 

,Slovo Páně se šířit nepřestalo." (Sk 12. 24) 



PŘÍLOHA 3 
Koordinace Farních evangelizačních buněk v České republice 

Papežská rada pro laiky uznala Farní evangelizační buňky dekretem z 2. 4. 2009 
a požádala P. Piergiorgio Perini (působícího jako farář ve farnosti St. Eustorgio v Miláně), 
aby uvedl v činnost „Mezinárodní organismus služby Farním evangelizačním buňkám". 

P. Piergiorgio Perini, jako president Mezinárodního organismu služby FEB pověřil 
P. Vojtěcha Koukala, který působí v olomoucké arcidiecézi, koordinací FEB v České 
republice. Ten jako referent mezinárodního organismu FEB pro Českou republiku má 
za úkol propagovat a šířit systém FEB a organizovat formaci v CR. 

Mezi prostředky, které slouží koordinaci FEB, patří webové stránky: 
www.evangelizacnibunky.cz. 

Tento web se bude postupně rozvíjet, aby sloužil: 

• předávání informací a kontaktů
• předávání zkušeností skrze svědectví kněží i laiků
•formaci

Cílem webu je odpovědět na potřeby farností, které už začaly nebo s evangelizačními 
buňkami začínají a také pomoct těm, kteří touží metodu FEB poznat. 

Koordinace FEB v ČR chce být oporou pro formaci kněží, vedoucích buněk a členů 
buněk: 

-organizováním seminářů formace pro kněze i laiky z farností, kde už „buňky" 
existují (čas povzbuzení, modlitby, vyučování, sdílení zkušeností mezi kněžími 
a vedoucími z různých farností) 

-organizováním seminářů formace pro kněze a laiky, kteří chtějí poznat FEB a kteří 
chtějí s touto metodou začít 

-vytvářením pomůcek pro formaci (publikace, CD, DVD...) 
-podílet se na činnosti Mezinárodního organismu služby Farním evangelizačním 

buňkám 

Pokud byste chtěli získat další informace a formační materiály nebo máte další 
otázky, můžete se obracet na: 

EVANGELIZAČNÍ BUŇKY-CZ 
Dolany 24 
CZ-78316 Dolany u Olomouce 
Mail: evangelizacnibunky@seznam.cz 
Web: www.evangelizacnibunky.cz 

http://www.evangelizacnibunky.cz
mailto:evangelizacnibunky@seznam.cz
http://www.evangelizacnibunky.cz


PŘÍLOHA 4 
Papežská rada pro laiky 

DEKRET 
Systém farních evangelizačních buněk začal v roce 1987, kdy otec Piergiorgio Perini, 

farář ve farnosti sv. Eustorgia v Miláně, zavedl v Itálii metodu pastorace, s kterou se 
seznámil prostřednictvím P. Michaela J . Eiverse, ve farnosti svatého Bonifáce 
v Pembroke Pines, v arcidiecézi Miami, v roce 1986. 

V únoru 1987, poté co se podělil o svou zkušenost ze Spojených Států na setkání 
farního společenství, otec Perini se rozhodl začít s pravidelnou eucharistickou adorací 
ve své farnosti. Po čtyřech měsících se vytvořily první čtyři buňky, které sloužily 
k formaci budoucích vedoucích rodících se farních evangelizačních buněk. Tyto buňky 
jsou malá společenství věřících laiků, navzájem spojených pouty rodinných, pracovních, 
sousedských nebo přátelských vztahů... Schází se každý týden, aby prohloubili svou víru, 
evangelizovali a povzbuzovali evangelizované, aby se stali evangelizátory podle Kristova 
pozvání, které adresoval učedníkům, když řekl: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království 
nebeské."Mt 10,7. Tímto způsobem každá buňka roste a rozmnožuje se. (srov. Stanovy 
článek2 § 2). 

Setkání buněk se vyznačují modlitbou, křesťanskou formací a sdílením zkušeností 
s evangelizací nejbližších (oikos). Každý člen je povzbuzován k eucharistické adoraci, 
která má nést jeho křesťanský život, ke každodenní účasti na mši svaté, k zájmu 
o duchovní obnovy, duchovní cvičení, formaci ve věrouce a účasti na liturgii.

Myšlenka, která inspiruje celek systému FEB, je nabídnout za pomoci Boží milosti, 
příležitost k osobnímu obrácení a obrácení společenství, vycházejíc z tvrzení, že 
evangelizace je samotným jádrem povolání církve (srov. Pavel VI., apoštolská exhortace 
Evangelii nuntiandi, č. 14). Je to vědomí, které se má věřícím laikům vštěpovat, že svým 
náležením do církve a skrze svátost svého křtu, mají poslání hlásat evangelium (srov. 
Jan Pavel II., apoštolská exhortace Christifideles laici, č.33), a jsou povoláni obnovovat 
své náležení k farnosti, aby se stala společenstvím horlivé víry a byla obrácena 
k evangelizaci těch nejvzdálenějších. 

Farní společenství je tkáň církve, do které se integruje systém FEB. Jeho rozvoj 
v mnoha zemích ve světě ukazuje vhodnost této metody, která přispívá k odpovědi na 
výzvu Jana Pavla II. k nové evangelizaci, nové ve své horlivosti, metodách i výrazech 
(promluva na XIX. Zasedání latinskoamerické biskupské konference, 9. 3. 1983). 

Z důvodu výše uvedeného, 

Zakládající listina Mezinárodního organismu služby systému Farním evangelizačním 
buňkám z 29. května 2008 uznává Dona Piergiorgio Periniho jako zakladatele systému 
FEB a prezidenta tohoto organismu a dává mu mandát prezentovat žádost o uznání 
a schválení Stanov papežskou radou pro laiky. 



Množství doporučujících dopisů od biskupů různých zemí svědčí o jejich velké 
vděčnosti za tuto realitu v církvi. 

Viděli jsme vhodné uznat Mezinárodní organismus pro službu FEB a schválit jeho 
Stanovy, abychom podpořili koordinaci a rozšiřování této metody ve službě evangelizaci 
v církvi: 

Podle článku 131 a 133, § 1 a 2. apoštolské konstituce Pastor Bonus o Římské kurii 
a kanónu 116 církevního práva, Pontifikální rada pro laiky: 

1. Uznává Mezinárodní organismus služby FEB, jako strukturu, která má za cíl pro
pagovat, rozvíjet a rozšiřovat systém FEB, dostává soukromou právní subjektivitu,
podle kánonu 116, § 2, kanonického práva.

2. Schválení stanov tohoto organismu, dikasterium potvrzuje pravost a ukládá je do
svých archivů na dobu 5 ti let ad experimentům.

Ve Vatikánu, 2. dubna 2009, 
v den IV. výročí smrti Božího služebníka papeže Jana Pavla II. 

+ Josef Clemens 
Sekretář 

Stanislaw Kardinál Rylko 
President 



PŘÍLOHA 5 
Zkušenost buněk ve světle apoštolské exhortace 

Evangelii gaudium 
Mario St. Pierre 

(Přednáška zazněla na XXV. mezinárodním semináři o FEB v Miláně, v červnu 2014) 

Již od začátku svého pontifikátu oslovuje papež František svou osobností. Při čtení 
apoštolské exhortace Evangelii gaudium můžeme vnímat jeho jednoduchý, 
komunikativní, dostupný a přímý styl. Otec Jorge Mario Bergolio, dříve než se stal 
arcibiskupem v Buenos Aires, byl profesorem pastorální teologie na Teologické fakultě 
v San Miguel od roku 1979 do roku 1985. Tato skutečnost je důležitá pro pochopení 
způsobu, jakým číst jeho exhortaci. Nejedná se o doktrinální, morální nebo disciplinární 
text. Tento text se situuje do rámce pastorální teologie. Poslední spis tohoto žánru napsal 
papež Řehoř Veliký v VI. století, s názvem „Pastorační pravidlo". Papež František 
obnovuje tento literární žánr v církvi, která potřebuje obnovit svůj misijní zápal. Cílem 
této exhortace je vyzvat nás k pastoračnímu obrácení a otevřít se misijní obnově církve. 

Nová etapa pro církev - výzva k obnově 

II. vatikánský koncil znovu objevil ekleziální rozměr misie. Koncilní učení se soustředí
na centrální pojem „svědectví". Jasně to ukazuje krakovský arcibiskup Karol Wojtyla ve 
svém díle K pramenům obnovy. 

Papež Pavel VI. krystalizuje tuto nauku v Evangelii Nuntiandi. Nádherný text této 
encykliky podává jasnou, přesnou a kompletní definici „evangelizace": „ Církev existuje, 
aby evangelizovala. V tom je její nejhlubší identita." (EN §14) 

Jan Pavel II., v tom samém elánu Ducha Svatého, který vede svou církev, vyzývá ke 
vstupu do „nové evangelizace". Benedikt XVI. institucionalizoval tuto výzvu tím, že 
založil Radu pro novou evangelizaci a svolal římskou synodu na téma nové evangelizace 
v říjnu 2012. 

Použijeme-li obraz skokanského můstku, můžeme vidět v pořadí těchto 
prozřetelných událostí výstup po schodech nahoru. Nahoře na můstku je exhortace 
Evangelii gaudium, která nás „plácne po rameni" a říká každému: „Skoč a ponoř se!" 

Dobrá homilie, jak mi říkal jeden starý učitel, musí mít „myšlenku, cit, obraz". 
(EG §157) 

Není snadné představit tuto apoštolskou exhortaci. Celkový plán a vnitřní logika 
nejsou snadno uchopitelné. Text má 288 paragrafů a je bohatý na hojná a rozličná 
témata. Zaznívají mnohé výzvy. Klíčem k pochopení může být větička, kterou 
nalezneme v kapitole III. „Příprava na kázání". Papež František píše: „Dobrá homilie, jak 
mi říkal jeden starý učitel, musí mít „myšlenku, cit, obraz". 

MYŠLENKA 

Pastorační vize papeže Františka: Budovat společenství učedníků - misionářů 



Čteme-li pozorně tuto exhortaci, nalezneme v ní důležitou červenou nit. Papežova 
vize je bezpochyby následující: „Budovat společenství učedníků - misionářů." Na základě 
tohoto zásadního tvrzení můžeme ověřit, zda opravdu FEB odpovídají na výzvu 
misionářské obnovy křesťanských společenství, jak je chce papež František. 

Před několika lety jsme v mezinárodním orgánu FEB přemýšleli nad důležitostí 
Dokumentu z Aparecidy. Dokument se nám zdál důležitý pro povzbuzení pastýřů, aby 
vstoupili do dynamiky nové evangelizace. Odpor mnohých k evangelizaci se soustředil 
hlavně na téma pastoračního obrácení. Viděli jsme jako zásadní vydat dílo, které se touto 
problematikou zabývá. V té době jsme poukázali na chybu ve francouzském překladu 
v Dokumentu z Aparecidy. Nesprávně bylo přeloženo: „Učedníci a misionáři Ježíše 
Krista...", protože tam mělo být „Učedníci - misionáři..." Právě na toto silně upozorňuje 
papež František, když píše: 

„Každý křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu. 
Už neříkejme, že jsme „učedníci" a „misionáři", nýbrž vždycky „učedníci - misionáři". 

(EG § 120) 

Celá výzva obnovy církve je právě v této pomlčce. Jsme připraveni z celého srdce se 
zasadit za to, aby se naše společenství formovalo a transformovalo ve společenství 
učedníků, kteří jsou schopni dosáhnout evangelijní zralosti? Evangelizace se stává 
nejvyšším a rozhodujícím kritériem křesťanské zralosti učedníka a celého společenství! 
A zde se nachází také výzva, kterou přináší zkušenost FEB. 

OBRAZ 

Mariánská svatyně v Aparecidě je nejznámějším poutním místem v Brazílii. Poutní 
místo vzniklo na základě události, která se stala na začátku 18. století. Tři rybáři po 
neúspěšném rybolovu vylovili sošku Panny Marie - nejdříve tělo bez hlavy a potom i 
hlavu. Rybáři sošku Panny Marie zavinuli do plachet a povzbuzeni touto událostí znovu 
spustili sítě a zahrnuli veliké množství ryb. (Pozn. překl.) 

Matka Boží z Aparecidy 

Na světových dnech mládeže v Rio de 
Janiero, v červenci 2013, vysvětlil 
papež František misionářský smysl 
zázraku v Aparecidě. Ubozí rybáři 
v chatrné lodičce s nekvalitními sítě
mi prožijí překvapení z nečekaného 
úlovku. Papež říká: 

„Trpělivost těch, kdo čekají je vždycky podrobena zkoušce. Bůh přišel novým způsobem, 
protože Bůh je překvapení: obraz křehké hlíny, která zčernala pod vlivem říční vody 
a času. Bůh se obléká do šatů chudoby. To je obraz neposkvrněného početí. Nejdříve 
tělo, potom hlava, pak spojení těla s hlavou: jednota. Co bylo rozděleno, je znovu 
spojeno. Kolonizovaná Brazílie byla rozdělena hanebnou zdí otroctví. Matka Boží 
z Aparecidy se představuje s černou tváří, nejdříve rozpojena a poté opět spojena 
v rukou rybáře." (Setkání s brazilskými biskupy, 27. 07. 2013) 



Papež František, než se stal papežem, byl arcibiskupem v Buenos Aires. Jako 
prezident Argentinské biskupské konference od roku 2005 do roku 2011 byl také členem 
Biskupské konference latinsko-amerických biskupů (CELÁM) a hrál důležitou roli při 
redakci Dokumentu konference z Aparecidy (2007). Podle nás, tento text znamená 
zásadní zlom v dějinách církve. Bezpochyby je to nejdůležitější církevní dokument 
nového tisíciletí. Všechny klíčové koncepty apoštolské exhortace Evangelii gaudium jsou 
již přítomné v Dokumentu z Aparecidy. Exhortace je jeho pokračováním. 

CIT: RADOST 

• z evangelizace
• z pastoračního obrácení
• z hlásání kérygmatu
• ze svědectví v lůně svého Oikos
• z doprovázení procesu růstu
. z prožívání kérygmatického rozměru lásky 

Cit: Radost, která je vykreslena jednotlivými charakteristikami. Každou charakte
ristiku uvedeme citací z exhortace a následnou úvahou nad zkušeností FEB. 

CIT: RADOST 

• z evangelizace

Jedná se o název celé exhortace. Hned na začátku papež jasně podtrhuje důležitost 
tohoto základního křesťanského postoje: 

„Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávajís Ježíšem. Ti, kdo 
přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty 
a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost. V této exhortaci se chci 
obrátit k věřícím křesťanům a pozvat je k nové etapě evangelizace, která bude 
poznamenána touto radostí, a naznačit cesty, kterými se má církev v nejbližších letech 
ubírat." (EG §1) 

Ohledně FEB si můžeme položit následující otázku: jakým způsobem je zkušenost 
setkání buňky skutečně místem a projevem křesťanské radosti? Jak můžeme v buňkách 
rozvíjet tuto nakažlivou a přitahující radost? 

CIT: RADOST 

• z pastoračního obrácení

Papež František se nebojí rozšířit výzvu k pastoračnímu obrácení na mnoho dimenzí 
života farního společenství: 

„Misijně pojatá pastorace vyžaduje, abychom opustili pohodlné pastorační kritérium 
„vždycky to tak bylo". Vybízím všechny, aby při tomto úkolu odvážně a tvořivě 
promýšleli cíle, struktury, styl i evangelizační metody svých společenství. "(EG § 33) 

Zkušenost ukazuje, že FEB představují odvážný a tvořivý způsob, jakým se - slovy 
papeže - „promýšlí cíle, struktury, styl i metody misionářské obnovy farností". 



CIT: RADOST 

• z hlásání kérygmatu

Musíme si ujasnit, co je kérygma. Jedná se o prvotní a základní hlásání první církve, 
jak ho nacházíme v Novém zákoně. Papež František představuje obsah kérygmatické 
zvěsti následovně: 

„Kérygma je trojiční. Je to oheň Ducha, jenž se dává v podobě jazyků a vede nás 
k víře v Ježíše Krista, který nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním zjevuje a sděluje 
nekonečné milosrdenství Otce. "(EG §164) 

Ve zkušenosti FEB je možnost prohloubit toto biblické, katechetické a pastorační 
pochopení kérygmatu, bez něhož evangelizace riskuje, že se stane limitovanou a ne
plodnou. 

CIT: RADOST 

• ze svědectví v lůně svého oikos

Samozřejmě, papež František nepoužívá slovo „oikos". Ovšem realita toho, co
slovo označuje, je plně přítomná, když v § 127 říká: 

„...existuje určitá forma kázání, která je každodenním úkolem každého z nás. Tímto 
úkolem je přinášet evangelium těm, s nimiž se všichni setkáváme, jak těm nejbližším, 
tak i neznámým. Je to neformální kázání, k němuž může docházet i během rozhovoru, a 
je to i kázání misionáře, když jde k někomu na návštěvu. Být učedníkem znamená mít 
stálou ochotu přinášet druhým Ježíšovu lásku a k tomu spontánně dochází kdekoliv - na 
cestě, na náměstí, v práci, na ulici. "(EG §127) 

Papež František nás svým způsobem zve, abychom obnovili přesvědčení o důležitosti 
evangelizace v lůně oikos podobně jak to představuje proces „Sítě" v systému FEB. § 128 
velmi konkrétně představuje proces 4 etap, který je podobný jako „Síť" v systému FEB: 
nejdříve osobní dialog, potom zásadní poselství, osobní svědectví a nakonec modlitba 
s člověkem, kterého evangelizujeme. Zkušenost FEB je skutečným návrhem jak být 
„církví, která vychází" k těm, kteří jsou nám blízcí i k těm, kteří jsou velmi vzdálení. 

CIT: RADOST 

• z doprovázení procesu růstu

Toto vyjádření nám může připadat cizí. Ve skutečnosti celá plodnost zkušenosti FEB 
spočívá právě na osobním doprovázení v procesu růstu. Tento výraz se vine celou 
exhortací a zvláště v § 169 a § 173. 

„Příkladem takového doprovázení a formace v rámci apoštolského působení je vztah 
Pavla k Timotejovi a Titovi. Když je pověřuje, aby se zastavili v každém městě a 
„uspořádali, co je třeba" (srov. Tit 1,5; srov. 1 Tim 1,3-5), dává jím kritéria pro osobní 
život i pro pastorační působení. To všechno je třeba zásadně odlišit od jakéhokoli typu 
soukromničení a individualistické seberealizace. Učedníci misionáři provázejí učedníky 
misionáře." (EG § 173) 



Poslední věta je velmi důležitá: „Učedníci misionáři provázejí učedníky misionáře." 
Vztahová dimenze je charakteristikou, která udává tón celému systému FEB. Uvedeme 
nyní 4 tvrzení, které objasňují celou zkušenost: 

1. Lidé přichází do buňky, protože my přicházíme k nim.
2. Lidé v buňce zůstávají, protože zde nachází bratrství.
3. Lidé v buňce rostou, protože zde nachází průvodce na cestě svého růstu.
4. Lidé se rozvíjí a formují jako vedoucí, protože jsou formováni „tváří v tvář".

Buňky mohou růst a rozmnožovat se právě díky „vztahovému faktoru", který je 
v srdci evangelizace, setkání buňky, formaci učedníků a formaci vedoucích. Vztahový 
faktor se může také nazvat papežovým výrazem „ osobní doprovázení procesu růstu". 

CIT: RADOST 

• z prožívání kérygmatického rozměru lásky

Celá 4. kapitola exhortace nabízí úvahu o vztahu mezi kérygmatem a láskou. Papež 
František sdílí svou velkou starost o to, abychom nikdy neztratili ze zřetele „autentický 
a integrální význam evangelizačního poslání". (EG § 176) Následující paragraf nás živě 
vyzývá: 

„Kérygma má nevyhnutelně sociální obsah. V samotném jádru evangelia je život 
ve společenství a péče o druhé. Obsah prvotního hlásání má bezprostřední morální 
dopad, v jehož středu se nachází činorodá láska. "(EG§ 177) 

V rámci poslání FEB se lidé učí být vnímavými na potřeby lidí ze svého oikos, učí se 
sloužit těm, kdo jsou církvi vzdálení. Lze-li to dělat na osobní a individuální úrovni, je též 
možné se naučit odpovídat na potřeby společnosti. Papež František nás vyzývá, 
abychom se starali „o integrální rozvoj těch, kdo jsou ve společnosti nejopuštěnější." 
(EG §186) Konkrétně to bezpochyby znamená odpovědět si na otázku: jak může buňka 
nebo skupina buněk zaslechnout volání nějaké skupiny nebo čtvrti a nechat se v duchu 
lásky a soucitu přivést ke službě svědectvím a evangelizací? 

CIT: RADOST 

• z Ducha Svatého

Jsme zváni všechno prožívat v radosti Ducha Svatého: 

„Jak rád bych našel slova, která by vzbudila dobu horlivější, radostnější, velkorysejší 
a odvážnější evangelizace, plné lásky až do krajnosti a překypující nakažlivým životem! 
Vím však, že žádná motivace nebude dostatečná, pokud nebude v srdcích planout oheň 
Ducha." (EG §261) 

Tato slova nepotřebují komentář. Celá 5. kapitola exhortace je pozváním vzývat 
Ducha Svatého, abychom se jím nechali vést, proměňovat, protože jedině On může 
učinit naši evangelizaci plodnou. 



FARNOST PODLE EVANGELII GAUDIUM § 28 
Jak mohou být FEB skutečnou příležitostí k misijní obnově farností? 

Pokusme se nyní zamyslet nad vztahem mezi farností a zkušeností FEB. § 28 
Evangelii gaudium mluví o farnosti. Můžeme se postupně zamyslet nad každou větou 
tohoto paragrafu a položit si otázku: Jak mohou být FEB skutečnou příležitostí k misijní 
obnově farností? Za každou větou z exhortace položíme jednu otázku. 

§ 28 FARNOST

„Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, 
může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní 
tvořivost pastýře i společenství." 

Jakým způsobem nabízí systém FEB originální pedagogiku, dynamickou a biblickou 
vizi, aby pomohl pastýřům a společenstvím uplatnit tvořivost v misijní obnově? 

§ 28 FARNOST

Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna 
neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále „církví, která žije uprostřed 
příbytků svých synů a dcer" (CHFL §26). 

Jestli systém FEB, tím, že chce proměňovat společenství v hluboce a plně misijní 
společenství, neumožňuje zároveň rozkvět bratrské a rodinné dimenze? 

§ 28 FARNOST

„Předpokladem je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a 
nestala se těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou 
vyvolených, kteří se starají sami o sebe." 

Zdali skrze svou metodu evangelizace oikos, systém FEB neodpovídá na papežovo 
přání učinit z farnosti reálně a konkrétně církev vycházející ven k existenčním periferiím, 
aby tam hlásala Ježíše Spasitele a přinášela jeho lásku? 

§ 28 FARNOST

„Farnost představuje přítomnost církve na daném území, je prostředím, kde 
se naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná 
láska, adorace a bohoslužba." 

V této popisné větě nacházíme v jistém smyslu 5 dynamik růstu buňky: 

• směrem nahoru: adorace a bohoslužba
. směrem ven: dialog 
• směrem dolu: velkodušná láska a služba
• směrem dopředu: hlásání 
• směrem dovnitř: naslouchání Slovu

Zdali těchto pět dynamik, které jsou cílem setkání buňky, neumožňuje růst 
křesťanského života? 



§ 28 FARNOST

„Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své 
členy, aby byli aktéry evangelizace." 

Připomeňme si vyjádření Pavla VI. v Evangelii Nuntiandi: „Kdo přijal evangelium, 
stává se nakonec i sám jeho hlasatelem. V tom spočívá důkaz pravdivosti, jakýsi 
zkušební kámen evangelizace. Je totiž nemyslitelné, že by někdo přijal Boží slovo a uvěřil 
v Boží království, aniž by se současně nestal též jeho svědkem a hlasatelem." (EN § 24) 

Zdali zkušenost FEB nemá za cíl nabídnout pastýřům a společenstvím pedagogický 
nástroj k tomu, aby se každý evangelizovaný stal sám aktérem evangelizace? 

§ 28 FARNOST

„Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící 
přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání." 

Tato předposlední věta §28 nás odkazuje přímo na Dokument z Aparecidy, ve kterém 
se hojně mluví o farnosti, že je „společenstvím společenství". 

Ty, kteří znají jihoamerický kontext, tento výraz „společenství společenství" 
(ve smyslu: společenství skládající se ze společenství) nepřekvapuje. Použití tohoto 
výrazu není dílem náhody. Víme, že kardinál Bergolio, když byl arcibiskupem Buenos 
Aires, se aktivně účastnil setkání v Aparecidě a byl důležitým redaktorem dokumentu, 
který z tohoto setkání vzešel. Teologický a pastorační výraz „společenství společenství" 
je v dokonalém souladu se zkušeností FEB jak po stránce definice, tak po stránce cílů 
obnovy farnosti, kterou nabízí. 

V §28 je tento výraz prezentován obrazně. Papež František ukazuje, že farnost je 
povolána stát se živým místem ve dvojím smyslu: místem obnovy („svatyni, kam žíznící 
přicházejí pít") a místem „misijního poslání". V pohybu přijetí a vycházení může farnost 
růst a rozvíjet se. V následujícím paragrafu papež naznačuje cíl těchto společenství 
v lůně velkého společenství a základní podmínku, aby sloužily jeho dobru. Z hlediska cíle 
„jsou bohatstvím církve, které Duch vzbuzuje pro evangelizaci všech prostředí a oblastí." 
(EG §29) Z hlediska podmínky své existence v lůně velkého společenství by neměly 
ztratit „kontakt s tím bohatstvím, které představují farnosti, a ochotně se integrují do 
organické pastorace místní církve." (EG § 29) 

Tímto způsobem se evangelizace a integrace stávají nejvyšším kritériem, které 
obhajuje existenci malých společenství v lůně velkého společenství farnosti. 

Ve zkušenosti FEB jsou tyto dva principy záměrně zformalizované skrze evangelizaci 
nablízko (v již existujících vztazích, evangelizace oikos) a strukturu, která je organicky 
spojena s pastýřem, prostřednictvím sítě vedoucích - laiků, odpovědných za jednotlivé 
buňky. Tímto způsobem dynamické hnutí buněk, které se rozmnožují, aby ve svém 
prostředí evangelizovaly, je ustavičně integrováno do celku velkého společenství 
farnosti v hluboké a reálné jednotě se svým pastýřem - farářem. 



BUNĚČNÁ FARNOST 

...JE SPOLEČENSTVÍM SPOLEČENSTVÍ, svatyní, kam žíznící přicházejí pít, 
aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání." 

Vize FEB nachází plné a jasné potvrzení v Dokumentu z Aparecidy a v apoštolské 
exhortaci Evangelii gaudium. Pomáhá nám porozumět konceptu tzv. „Buněčné farnosti" 
a vidět rozdíl mezi: 

• „Farností, ve které jsou buňky". V tomto případě pastýř přijímá buňky jako jedno
z mnoha hnutí. Buňky se rozmnožují obtížně.

• „Buněčnou farností", která vitálním způsobem integruje dynamizmus buněk ve
svém lůně a kde se buňky rozvíjí a rozmnožují. Buňky se zde rozmnožují snadněji
ve vizi integrovaného těla církve.

Buněčná farnost jako společenství společenství nebo společenství buněk umožňuje: 

• evangelizaci: protože buňka je „svatyní, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál
putovat"

• formaci k evangelizaci, protože buňka je „ centrem neustálého misijního poslání"

§28 FARNOST
„Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné 

plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti 
a zcela se zaměřily na misijní poslání." 

Poslední věta je konstatováním, která nás má vyburcovat. 

Přijetím apoštolské exhortace našeho papeže Františka a skrze ni také Dokumentu 
z Aparecidy, v němž čerpá svou inspiraci a vizi, můžeme konstatovat, do jaké míry je 
zkušenost FEB v jednotě s myšlenkami a důrazy papeže Františka. FEB skrze tyto 
církevní dokumenty přijímají potvrzení a povzbuzení a otevírají cestu misijní obnově 
farností. Můžeme tedy s klidným svědomím potvrdit, že FEB mají důležitou roli pro 
pastorační obrácení našich farností a jejich otevření se pro novou evangelizaci. 



MODLITBA 

Aby se vše výše zmíněné mohlo uskutečnit, musíme se modlit. Připojme se k modlit
bě papeže Františka, kterou uvádí na konci své exhortace: 

Panno a Matko Maria, 
tys pohnuta Duchem 
přijala Slovo života 

v hloubi své pokorné víry, 
zcela oddána Věčnému. 

Pomáhej nám vyslovovat naše „ano" 
v mimořádně naléhavých potřebách, 
aby jimi zněla Ježíšova dobrá zvěst. 

Hvězdo nové evangelizace, 
pomáhej nám vydávat zářivé svědectví společenství, 

služby, vroucí a velkodušné víry, 
spravedlnosti a lásky k chudým, 

aby radost evangelia 
dospěla až na kraj světa 

a žádná periferie nebyla beze světla. 
Matko živého evangelia, 

prameni radosti pro maličké, 
oroduj za nás. 

Amen. Aleluja. 



PŘÍLOHA 6 

MODLITBA ZA NOVOU EVANGELIZACI 

Ježíši, jediný Pastýři svého stáda, 
Ty, který jsi nás všechny povolal 

stát se rybáři lidí, 
uschopni nás k poslání, 

které jsi nám svěřil. 

Učiň nás pozornými 
k tichým prosbám mnoha bratří a sester, 

kteří Tě ve tmě bolestně hledají 
a volají po světle pravdy a teplu lásky. 

Pro Tvoji nejdrahocennější Krev 
prolitou za nás a za spásu všech, 

dej nám milost odpovědět na Tvoje volání, 
abychom Ti v této naší době 

mohli odevzdat 
celý svět proměněný evangeliem. 

O toto všechno tě žádáme 
na přímluvu Panny Marie, 

Tvé a naší Matky, 
které svěřujeme tuto naši modlitbu. 
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