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ÚVOD 

 
Je Bůh ještě IN? 

To je otázka, na kterou jsme chtěly znát odpověď. Zeptaly jsme se ostatních lidí 

v našem věku, ale i lidí ve středních letech, co si o tom myslí a jak vlastně víru 

vnímají. Pokusily jsme se jejich odpovědi stručně shrnout a přidat je k naší práci.  

Také jsme hledaly různé statistiky o tom, kolik věřících lidí v naší republice 

vlastně ještě je. Celkově jsme chtěly nahlédnout do vztahů jiných lidí s Bohem a 

musíme říci, že v mnoha případech jsme si od některých lidí něco vzaly.  
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U1. Základní členění církví 

 HKatolická církevH  

             - HŘímskokatolická církevH  

             - další církve v jednotě s       

Petrovým stolcem (římskou církví), 

které mají                 svou vlastní 

organizace a bohoslužbu  

 HStarokatolická církevH  

 HAnglikánská církevH  

 

 HProtestantstvíH  

            - HLuteránské církveH  

            - HReformované církveH  

 HPravoslavná církevH  

 HVýchodní monofyzitské 

církveH  

 HNestoriánské církveH 

  

Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví, který vedl k jejich rozdělení. 

Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870. 

Některé skupiny nepovažuje většina křesťanů za součást křesťanství, ačkoliv oni 

sami se za křesťanské církve či společnosti považují. Mezi ně patří např. 

HSvědkové JehovoviH, HCírkev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni)H. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luterstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reformovan%C3%A9_c%C3%ADrkve
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDchodn%C3%AD_monofyzitsk%C3%A9_c%C3%ADrkve&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDchodn%C3%AD_monofyzitsk%C3%A9_c%C3%ADrkve&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nestori%C3%A1nsk%C3%A9_c%C3%ADrkve
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ChristianityBranches_cs.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ChristianityBranches_cs.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
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1B2. Podíl věřících (mužů a žen) v jednotlivých věkových 

skupinách v %  

 

3. Poměrné zastoupení věkových skupin věřícího obyvatelstva ČR 

(2001) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/cs/c/c4/V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-v%C4%9Bkov%C3%A9_skupiny-procenta.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/cs/c/c4/V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-v%C4%9Bkov%C3%A9_skupiny-procenta.png
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U4. Seznam registrovaných církví v České republice 

1. HApoštolská 

církevH  

2. HBratrská 

jednota baptistůH  

3. HCírkev 

adventistů sedmého dneH  

4. HCírkev 

bratrskáH  

5. HCírkev 

československá husitskáH  

6. HCírkev 

Ježíše Krista Svatých 

posledních dnů v České 

republiceH  

7. HCírkev 

řeckokatolickáH  

8. HCírkev 

římskokatolickáH  

9. HČeskobratrs

ká církev evangelickáH  

10. HEvangelická 

církev augsburského 

vyznání v České republiceH  

11. HEvangelická 

církev metodistickáH  

12. HJednota 

bratrskáH  

13. HKřesťanské 

sboryH  

14. HLuterská 

evangelická církev a. v. v 

České republiceH  

15. HNovoapoštolská 

církev v České republiceH  

16. Pravoslavná 

církev v českých zemích  

17. HSlezská církev 

evangelická augsburského 

vyznáníH  

18. HStarokatolická 

církev v České republiceH  

19. HCírkev 

Křesťanská společenstvíH  

20. HObec křesťanů v 

České republiceH  

21. HNáboženská 

společnost českých unitářůH  

22. HNáboženská 

společnost Svědkové JehovoviH  

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratrsk%C3%A1_jednota_baptist%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratrsk%C3%A1_jednota_baptist%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_adventist%C5%AF_sedm%C3%A9ho_dne
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_adventist%C5%AF_sedm%C3%A9ho_dne
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_bratrsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_bratrsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eckokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eckokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_augsbursk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_augsbursk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_augsbursk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_metodistick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_metodistick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_sbory
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_sbory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lutersk%C3%A1_evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_a._v._v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lutersk%C3%A1_evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_a._v._v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lutersk%C3%A1_evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev_a._v._v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Novoapo%C5%A1tolsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Novoapo%C5%A1tolsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1_augsbursk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1_augsbursk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1_augsbursk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost_%C4%8Desk%C3%BDch_unit%C3%A1%C5%99%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost_%C4%8Desk%C3%BDch_unit%C3%A1%C5%99%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi
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Zde jsme vybraly 2 témata z chatu na internetu. Písmeno před každým 

komentářem udává první počáteční písmeno jména toho člověka, který ten 

komentář napsal. Udělaly jsme to z pochopitelných anonymních důvodů.  

0BU1. Má to cenu? 

 

 N. | HUvíraU 

Někdy přemýšlím jestli má víra vůbec cenu a co za ni dostanu...Co když 

vlastně Bůh není, co když se chovám jak největší idiot, když se modlím? Co když 

mě Bůh neslyší když ho volám? Co když se k němu musím nějak speciálně 

modlit, když se modlím? Co když není Bůh, ale třeba Zeus? Co když se modlím 

k nesprávnému Bohu? 

Má to prostě vůbec cenu? 

Proč to vůbec má cenu? 

 

3BZde je pár vybraných UKomentářů:  

4BNe.: 

Samozřejmě, že má víra cenu a to dost velikou, kterou si ani nedokážeme 

představit!!! Je to cena, kterou nikdo nedokáže popsat, cítíme to jen my, je to v 

nás, cítíme naprosté štěstí, které se nedá s ničím srovnat....nevím, já už jsem to 

třeba zažila....je to fakt nádherný pocit, který v nás přetrvává....je tu i možnost, že 

se modlíme k "nesprávnému" Bohu, ale já tomu nevěřím. 

Pro mě je Bůh ten, kdo za nás položil životy, kdo se obětoval, kdo nám pomáhá i 

v těch nejtěžších chvílích, kdo stojí vždy za námi a taky ten, na koho se můžeme 

vždycky obrátit.... s prosbou, s jakýmkoli problémem.... Víra je dar, na to 

nesmíme zapomenout! Je to zvláštní, ale my jsme byli tím darem obdarováni! Je 

to zvláštní v tom, že zrovna my jsme byli vybráni Bohem, aby jsme s vírou 

naložili, jak uznáme za nejlepší. Někdo takový dar nedostal a podle mě je o něco 

ochuzen....kdybych neměla Boha, těžko bych se dokázala vyrovnat s životem, ať 

už je jaký chce.... Samozřejmě, každý jsme na pochybách, každý už určitě 

uvažoval, jestli Bůh vůbec je, jestli mu můžu věřit, ale zamysleme se nad tím. 

Když jsme něco potřebovali, něco, co bychom sami nezvládli, na koho jsme se 

vždycky obrátili? Na Boha. A proto mu věřme, on si to zaslouží po tom všem, co 

pro nás obětoval, abychom byli šťastní.... nic se neděje náhodou a Bůh chce, 

http://sestrickyskautky.blog.cz/rubriky/vira
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abychom si uvědomili, co pro nás znamená život, víra, láska a podobné 

věci....zkusme se nad tím zamyslet.... 

5BNo.:  

Jasně...hodně záleží na člověku jak si Boží poselství vyloží...tento článek jsem 

nepsala za sebe, ale za lidi, kteří si lámou hlavu těmito otázkami...tvůj názor na 

toto je velice podobný mému...Já prostě vím, že Bůh je a nikdo mě v tom 

nedokáže svést z té správné cesty....když se mi něco nedaří, tak vím, že to má 

nějaký vyšší cíl...a lidé neustále pokládají otázky na které nemůžeme odpovědět a 

pak si řeknou, když mi na to nedokážete odpovědět, tak žádný Bůh není, ale to je 

chyba...to by potom nemusel být Bůh, kdyby jsme na všechno dokázali 

odpovědět...proto je tak záhadný, protože nemáme jeho chápání a tím nás vlastně 

zbavuje veliké zátěže, kterou bychom jinak museli nést celým životem a náš kříž 

života vlastně nese on...protože ví všechno, co se má stát, a co se nám 

stane..kdyby jsme tohle věděli my lidé, tak bychom asi spáchali sebevraždu, 

protože bychom tuto skutečnost nedokázali unést...a jak víme, Bůh se zabít 

nemůže, takže to má o hodně těžší než my.... Hodně lidí říká...jak víte, že existuje 

Bůh...ale ono je i tolik nezvratitelných faktů a je jich tolik, že vlastně vám 

nezbývá nic jiného než souhlasit...A na otázku Jak víš, že je Bůh? se dá odpovědět 

prostě je a já to vím, prostě jeho přítomnost se cítí a já jsem moc ráda, že jsem 

věřící...bez víry by můj život byl na nic.. 

6BN.: 

jo, taky bych si bez Boha nedokázala svůj život představit. Prostě bych to 

nezvládla, vůbec.....nevěděla bych si rady a byla bych o něco ochuzená....opravdu 

jsem za to strašně moc ráda!!!!! 

A.: 

Lidičky...já se teď setkávám dost s lidmi, kteří v Boha nevěří...ptají se mne na 

různé otázky a často si s nimi nevím rady...několik už jsem přesvědčila o existenci 

Boha....uznali to, ale svůj život nehodlají změnit.. já se jim po této stránce 

nedivím....když jsou šťastní takoví, jací jsou a to říkám proto, že oni jsou fakt 

zlatíčka, tak to je jejich rozhodnutí.....několikrát mi kladli otázku: proč mi Bůh 

neodpoví, když s ním mluvím...zamyslete se nad tím… myslíte, že jim 

neodpovídá??? Já totiž myslím, že ano.....ale musím říct, že některé otázky jsou 

fakt hezké...nikdy by mne třeba nenapadly a sama nad nimi musím spoustu času 

přemýšlet....každopádně si myslím, že Bůh existuje....jasně....měla jsem období, 

kdy jsem si říkala jestli opravdu existuje...ale kdo by stvořil Zemi??? Někdo ji 
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přece stvořit musel......to je jenom moje taková myšlenka. 

7BNe.: 

Bůh nás slyší, ví, co děláme, ví o čem přemýšlíme, ví o nás úplně všechno a 

odpovídá nám....jen my to buďto mnohdy nechceme slyšet a jen se chceme prostě 

vymluvit, říct Bohu, co nás trápí a to je všechno, ale pravdu o všem už slyšet 

nechceme, protože ta se poslouchá nejhůř.... a nebo nám odpovídá tak, že nám 

prostě dává sílu, dává nám pocit bezpečí, důvěry a klidu....a to je mnohem 

krásnější než slova....a Bůh určitě je, nebo aspoň já v to věřím, protože to i cítím, 

cítím, jak mi pomáhá, když mi je nejhůř.... 

8BNe.: 

Už se celkem těším, až zjistím odpovědi na všechny otázky....pak uvidím celou 

pravdu....jen doufám, že to nebude zklamání....ale věřím, že určitě ne!!!!! 

9BA.: 

jn.....taky doufám, že to nebude zklamání...ale já se ani netěším....přemýšlela 

jsem, kdy bych tak chtěla umřít...k závěru sem samozřejmě nepřišla.....ale vím, že 

nechci prožívat svůj život tak, jak ho prožívám teď.....dokonce si myslím, že trápit 

se nad něčím je zbytečnost...bohužel, když se trápím, tak si to neříkám, že...? Tak 

někdy těch otázek ohledně Boha a Ježíše mám dost..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2. Co je vlastně víra v Boha?U 

| N+N | H UvíraU 

http://sestrickyskautky.blog.cz/rubriky/vira
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Pokud jste věřící, kladete si také stejnou otázku, co je to vlastně víra? Proč 

zrovna Bůh? A kdo to vlastně je? Prožíváme zrovna období hledání.....období, 

kdy hledáme ve víře nějaký záchytný bod, který by nás ujistil, že Bůh opravdu 

existuje. Hledáme a hledáme, ale marně. Ptáme se všech dospělých, aby nám 

alespoň něco vysvětlili, objasnili a ničeho se nedočkáme. Také vás zajímá, proč 

se máme modlit a pokud je Bůh všemohoucí, proč nezabránil ďáblovi, aby 

nerozšiřoval po světě zlo??? Nebo na to máte svůj názor...?? Neváhejte a podělte 

se o něm s námi....  

 

Zde je dalších pár vybraných Ukomentářů: 

M.: 

No....mám asi stejný problém...nejhorší je asi to, ze chceš odpovědi na své otázky 

a nikdo ti je neposkytne....no a tak to mě i tak trochu mrzí....jak pak máme 

věřit???.....No tak máme stejný názor...  

N+N: 

Můžeme věřit a přitom dál hledat odpovědi na své otázky. Možná je jednou 

najdeme, možná taky ne. Nejspíš všechny tyhle hádanky nám budou objasněny až 

po smrti. Přesto....v tomto má víra základ.  

B.: 

Můžu se na něco zeptat? Předem díky. Co mám dělat, když mám největší chuť se 

zabít? A když mám velké potíže? 

Ne.: 

Něco ti řeknu. Nedávno jsem zažívala období, kdy jsem se taky chtěla zabít. 

Prostě se mi nic nedařilo, všechno se mi hroutilo pod rukama.... myslela jsem, že 

se to prostě nezmění a už jsem ani neměla chuť žít a ani jsem neměla smysl pro co 

žít.... jenže, nebyla jsem na ty problémy a zkrátka na všechno sama. Byl se mnou 

Bůh. Tak jako on je i s tebou. Modlila jsem se za to, i za problémy jiných. Zkus to 

taky a nezoufej! Nedělej to a zkus se nad tím zamyslet.... copak útěkem od 

problémů něco vyřešíš? Ne, útěkem ne..... zkus to začít řešit nějak jinak..... 

opravdu, mluvím z vlastní zkušenosti..... 

 

B.: 

Jenže mně připadá, že mám smůlu úplně ve všem! Já nechci utíkat, možná jenom 

trošičku, ale nemám chuť vůbec žít! 
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10BNe.: 

Dnešek byl třeba špatný, ale zítřek bude lepší a nebo taky horší..... to už se někdy 

stane. Ale opravdu, ty zážitky, které jsi prožila nebo ještě prožiješ, i když jsou 

třeba špatný, v tobě něco zanechají, poučení nebo nějakou vzpomínku..... i tak je 

to přece krásný.... představ si, jak by se cítila tvoje rodina, já, ostatní....kdybys 

udělala sebevraždu.... jaký by to asi mělo na nás vliv? Nejdřív jsem takhle vůbec 

neuvažovala, ale když jsem se nad tím zamyslela, zjistila jsem, že kdybych to 

vážně udělala, určitě bych v rodičích vyvolala to, že něco zanedbali, že se ke mě 

nechovali hezky, prostě výčitky svědomí... vrátili by se jim (a ne jen jim) všechny 

okamžiky, ty hezký a i ty špatný a všechno by si dávali za vinu sobě.... a navíc, 

Bůh nám dal život a on jediný má právo nám ho zase vzít.... vím, že jsem zdravá, 

mám super prostředí, který nemá každý, a přece mi něco schází... bála jsem se, že 

nejsem pořádně vděčná za to, co mám..... tenhle pocit se mě vůbec nelíbil, vždyť 

mi Bůh dal toho tolik, co víc bych si mohla přát?! Ale prostě to nešlo nějak 

zastavit..... jsem strašně moc ráda za to, co mám, ale v tu dobu mi to nějak 

nestačilo.... a ten pocit, že mám smůlu ve všem, jsem taky měla.... nedávno jsem 

zrovna viděla knížku, která se jmenovala Peklo. Nebylo to to, co jsem si nejdřív 

myslela, ale bylo to o pekle tady na zemi.... viděla jsem obrázky z různých koutů 

na světě, jak tam lidi trpí a řekla jsem si, že jsem prostě blbá!!! Vždyť já mám 

všechno, všechno, co potřebuji a oni nemají nic.... a v tu chvíli jsem si fakt řekla, 

co blbneš....? I když jsem ještě pořádně smysl života nenašla, hledám ho a nechci 

se vzdát.... a samozřejmě se za to modlím!!!! Fakt to zkus taky, určitě ti to 

pomůže.... 

11BB.: 

Jenže,mě to prostě nejde nemyslet na sebevraždu, nebo na to, že jsem nešťastná. 

Ale někdy bych stejně chtěla prožít, jak trpí i ostatní lidé, že nemají třeba co jíst 

atd. Teďka jsem na to předevčírem viděla film, jak jsou ti lidé chudí a byla to 

hrůza. Jsem samozřejmě ráda, že mám kde bydlet a co jíst, ale stejně si stále 

myslím, že mám blbý život a že nemám pro co žít!!!  

 

 

12BNe.: 

předtím jsem taky nemohla nemyslet na nic jiného než na sebevraždu....a když se 

to tak vezme, tak jsem vlastně neměla ani proč, neměla jsem důvod udělat to a 

přece, přece jen.... nešlo to.... Říkám si, že žiji pro Ježíše, pro Boha..... A taky pro 
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lidi, který mám ráda a kterým bych třeba chyběla.... možná to zní tak trochu 

namyšleně, ale přiznej si, že vždycky se najde kopa lidí, kterým budeš moc 

chybět..... a kteří tě mají strašně moc rádi!!!!! Pak bys to třeba chtěla zkusit a 

dopadlo by to ještě hůř, než kdyby ses zabila.... mohla bys skončit jako mrzák na 

vozíčku nebo ještě hůř......  

13BNe.: 

A s k tomu, jak jsi mi dnes říkala, že hřešit je lidský, a proto by se měl každý 

dostat do nebe....hm, tohle pravda není, každý si to nezaslouží a právě proto, že 

jsme jen lidi, máme každý stejné právo se tam dostat, ale ne všichni tam 

půjdou...jen ti, co budou svých hříchů litovat.... 

14BB.: 

Ale zase nemůžeme za to, že je ďábel! Ďábel nás pokouší a my za to nemůžeme, 

že je! A víš, jak kdysi A. říkala, že ti její kámoši říkají, proč se Bůh neozval nebo 

s námi nepromluvil? Tak podle mě s námi mluví skrz někoho a nebo, když se nám 

něco podaří nebo tak něco, tak je to taky jeho zásluha! Teda aspoň já si to 

myslím! 

15BNe.: 

Jo, ale my bychom ďáblu měli odolat a říct mu NE! Jo, máš pravdu, je to tak, Bůh 

s námi mluví.... 

16BA.: 

Ano mluví....ale my ho kolikrát třeba ani nechceme slyšet....třeba to jakoby dá 

někomu do hlavy aby nám pomohl a tak a my nevíme, že to Bůh nám pomáhá 

prostřednictvím toho člověka.....a co to, když si třeba přejeme dobré známky na 

vysvědčeni a fakt se hodně snažíme a pak ty známky nejsou podle toho, jak jsme 

se doma třeba připravovali....taky je to jeho zásluhou, že se nám něco nedaří??? 

Myslíš, že to tak chce....třeba jo... dost často uvažuji nad tím, proč teda Bůh 

stvořil dobro i zlo....přece musel vědět, že to tak dopadne.....že Eva si utrhne to 

jablko nebo jak to bylo.......jako já ho z ničeho neobviňuji...jenom se tak ptám a 

uvažuji......někdy nás napadají otázky na které nikdo nezná odpověď.......viděli 

jste Šifra mistra Leonarda? Hej co když Ježíš měl několik dětí a teď existuji 

potomci....? přemýšleli jste nad tím? 

17BNe.: 

Nad tím, proč Bůh stvořil dobro i zlo, jsem taky uvažovala, ale vlastně on ho 
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nestvořil. Zlo vzniklo z anděla, který se proti Bohu vzbouřil. Ten anděl měl 

svobodnou vůli (jako my), mohl si vybrat (jako my) a on si vybral tu špatnou 

cestu. My se také musíme rozhodovat jakou cestou se vydáme. Bůh nám 

samozřejmě pomáhá, ale zároveň je tu i ten ďábel, který k nám mluví a který nám 

říká a našeptává, co máme dělat špatně a my si mnohdy myslíme, že to děláme 

dobře, ale pak zjistíme, že se pořád a pořád oddalujeme od Boha a přibližujeme se       

k ďáblu. Bůh zřejmě věděl, jak to všechno dopadne.... ale kdyby vyhnal Evu a 

Adama z ráje hned, vůbec by nechápali, proč to udělal, takže si to nejdřív museli 

uvědomit, co vlastně provedli a za co byli potrestaní...a tak je to i s námi. Ne, 

Šifru mistra Leonarda jsem ještě neviděla.... No a o tom s těmi dětmi jsem 

přemýšlela a taky o tom, že se klidně mohl zamilovat do nějaké ženy. A v tu 

chvíli ho musel určitě strašně trápit ďábel, kterému musel odolat a na tu ženu 

zapomenout. Ale vždyť to je hrozný?! Když někdo někoho miluje a musí se ho 

nakonec vzdát... možná to tak nebylo, ale kdo ví. A taky mě ještě napadlo, když se 

narodil Ježíš, nemohl vědět, že je Boží Syn...on to musel cítit, ale co kdyby si to 

jen namlouval anebo naopak na ty city nehleděl a žil normální život? To by bylo 

úplně všechno jinak. Neukřižovali by Ho, On by nespasil svět....je to 

zvláštní....všechno... 

A.: 

jo...všechno je to zvláštní...škoda, že na všechny odpovědi dostaneme odpověď až 

zemřeme....teda na některé ne....já sem uvažovala nad tím taky. Ne nad vším, co si 

tady napsala.....ale nikde nemáš psané, jak Ježíš žil....jako v Bibli máš určité věci, 

ale co když se zamiloval do ženy a dokonce měl třeba i potomka...co dělal, když 

měl svůj "volný" čas? To nikdo neví...........Šifra mistra Leonarda je dost dobrý 

film.....já sem to i četla jako knížku.....možná proto mám takové otázky..... 

B.: 

Ale proč vlastně nemohl mít ženu? Vždyť to není žádný hřích!  

Já nevím... ale vše mi prostě připadá hodně zvláštní! A jak to, že už věřili v 

někoho, když ještě nebyl Ježíš? Co když někdo z nás je potomek Ježíše? Co 

když......? Prostě mám mooooc otázek, ale třeba nikdy na ně nedostanu odpověď! 

Ne.: 

Jo, nikdo neví, jestli je v Bibli úplná pravda, ale my můžeme věřit jen tomu, co je 

napsaný.... a teď B. tomu, co jsi psala: Oni věřili v Boha, protože se jim několikrát 

zjevil....co třeba Abrahám? Nebo Mojžíš? Je jich opravdu hodně a tak skrze něho 
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věřili. Ježíš přišel na svět, aby naplnil Starý zákon.... a aby nás vykoupil z našich 

hříchů.... 

 

A.: 

dlouho sem nechodila na net a spis sem přemýšlela...teď vám něco povím ... 

jednou se mě jeden človíček zeptal a řekl mi: Takže ty věříš v Boha v tomto 

21.století, v Boha, kterého jsi nikdy neviděla, kterého jsi se nikdy nedotkla? Není 

to trochu "staromódní"? " Já sem se tak trochu nad tím zamyslela a říkám si " to, 

že někdo není viditelný ještě neznamená, že není reálný, že není konkrétní. A to 

nejpodstatnější ani tak není to, že jsem se dotknula já, ale že ON se dotknul mě...a 

když bych mela porovnat život s Ním a nebo bez něho? Asi bych ho nikdy 

nevyměnila..." chápete co tím chci říct?!???!?!?!?!?!??!?!????!!?!?!? 

 

Ne.: 

Tak... chápu, co jsi tím A. chtěla říct, život bez Boha by pro mě už ani nebyl 

životem... a to neříkám jen tak, zažila jsem věci, které bych bez Boha vůbec 

nezvládla. Dřív jsem to tak ani nevnímala, ale teď, teď je to úplně jiný. Cítím, že 

mám k Bohu blíž, že ho víc vnímám, že se stává součástí mého života. A s tím 

chozením do kostela souhlasím. Když se tak v kostele rozhlížím po lidech, 

zjišťuji, že věřících lidí je hodně a přesto je jich málo. Jedna kámoška je 

evangelistka a říkala, že chození do kostela je na nic. Že lepší je se soustředit 

doma a promlouvat s ním osamotě. V tomhle s ní celkem souhlasím, ale proč 

nechodit i do kostela? Někteří lidi, kteří třeba doma nemají moc klidu, můžou jít 

do kostela, kde se umí lépe soustředit.  

 

 

 

 

 

 

U3. Dotazník 

Posílali jsme pár známým lidem dotazník, aby nám odpověděli na níže položené 

otázky. Ti, kteří v Boha věří, odpovídali na otázky v levém sloupci, ti, kteří 

v Boha nevěří, odpovídali na otázky ve sloupci pravém. Tento dotazník jsme 
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posílali pomocí elektronické pošty na základě toho, abychom zjistily, jak moc 

křesťané víru vnímají a jak vnímají Boha a vůbec křesťany nevěřící.       

 

věk:                                                                            

pohlaví (jsi kluk či holka):  

 jsi věřící? 
(Jestli ano, pokračuj v levém sloupci, jestli ne, tak v pravém sloupci.) 

 

1) Co ti víra dává? 

2) Modlíš se často?  

3) Chodíš do kostela?  

4) Jak jsi přišel(a) k víře?  

5) Jak vnímáš Boha?  

6) Je podle Tebe Bůh in?  

 

věk:11-54 

5 kluků a 19 holek 

1) jistota, láska, naděje, smysl a 

cíl života, sílu, směr 

2) většina ano, snaha modlit se 

každý den 

3) ano 

4) většinou od rodiny, od 

kamarádů, ve skautu 

5) jako kamaráda, přítele na 

cestě, dobro, lásku 

6) podle většiny odpovídajících 

lidí ano, ale spíše je tu otázkou, 

jak kdo to vnímá. V dnešním 

světě Bůh in není, pokud se to 

bere z hlediska módy, ale 

v našem duchovním světě IN 

vždy bude. 

1) Byl(a) jsi někdy věřící? 

     2) Slyšel(a) jsi někdy o Bohu a kde či 

kdy? 

      3) Proč nejsi věřící? 

      4) Jak Boha vnímáš? 

    5) Co si myslíš o věřících lidech? 

     6) Je podle Tebe Bůh in? 

 

věk: 11-44 

2 kluci a 6 holek 

1) 3 lidé ano, 5 lidí ne 

2) Ano, v knížkách, v Tv, ve 

společnosti, jako tradice v kostele o 

Vánocích atd. 

3) Nechtějí, nevěří v posmrtný život, 

nesouhlasí s některými „církevními“ 

zákony, věřící je odrazují, např. svým 

chováním, názory, projevem… 

4) Nijak, protože si myslí, že neexistuje 

nebo si ho představují jako „dědečka 

na mráčku“, konkrétní osobu, jako 

přírodu… 

5) Neodsuzují je, jsou toho názoru, že 

je to jejich věc, ať si věří, v co chtějí. 

6) Ne, a nebo aspoň v dnešní době ne. 

NAŠE NÁZORY: 

   Sára: V těchto několika řádcích bych chtěla napsat jakýsi můj názor na víru, 

církev a vůbec Boha.   

   Mám pocit, že nikdy dřív jsem víru neprožívala tak, jako dnes. Jako v tuto dobu, 

jako v tyto dny. Samozřejmě je to také tím, že dřív jsem byla menší a víru jsem 
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nechápala, nebavilo mě chodit do kostela, nebavilo mě každý večer se modlit, 

nebavilo mě číst si nějaké zbožné knížky, natož pak třeba samotnou Bibli! 

Nicméně, časy se mění a s tou změnou se změnil i můj přístup k víře. Vše to 

začalo na jednom táboře, když jsem ještě chodila do světlušek. Jako každý rok, 

tak i součástí tohoto tábora byly ranní ducháčky (takové chvilky na zamyšlení, 

většinou o určitém tématu), které jsem měla ráda snad nejmíň ze všeho, 

považovala jsem to za naprostou nudu. Avšak velikým překvapením pro mě bylo, 

když jsem se dozvěděla, že právě tyto ducháčky bude vést Alena Chlupová. 

Bavily jsme se o mších svatých, o jejich chodu, co znamená to a to a tak celkově 

jsme se začaly bavit i o Bohu a o víře. A došlo samozřejmě i na čtení Bible, 

evangelií a na modlitby. Po ducháčku, který byl zaměřen právě na toto, jsem si 

uvědomila, že to je to, co chci dělat. Žít vírou, žít s Bohem. Byly to takové první 

záchvěvy opravdové víry. Takové té opravdu prožité, myšlené vážně. Za tento 

tábor děkuji právě Aleně, která ty ducháčky dokázala podat způsobem nám 

blízkým. Od tohoto tábora jsem začala pročítat Bibli, více se o ni zajímat, více 

dávat pozor na mších svatých, více se soustředit a postupně chápat. Říká se, že 

mše je tajemstvím a tady mi nezbývá nic jiného než souhlasit, protože je to 

pravda. Musíme pochopit smysl mše, musíme to tajemství odhalit. A já se o to 

začala snažit. Samozřejmě, na cestě za Bohem se vyskytlo několik překážek, 

několik chvílí plných pochybností. A já začala ustupovat, začala jsem scházet z té 

správné cesty. Nevěděla jsem, co mám dělat, nevěděla jsem, jak se s tím 

vypořádat, ale vždy mi někdo přišel na pomoc. Buďto kamarád nebo kamarádka 

anebo samotný Bůh, který mě vždy opět postavil na nohy a otočil mě tím 

správným směrem. Po celou tu cestu se má víra prohlubovala, naplňovala Bohem. 

A já cítila, že se k Bohu přibližuji, že mě Bůh něčím zaujal. Stal se součástí mě a 

já součástí Jeho. Jak se píše v knize „Pane Bůh, tady Anna“ – jsem uprostřed 

Boha a on je uprostřed mne. Pochopila jsem, že v modlitbě je určitá síla, která mi 

dává chuť žít, která mě posiluje a dává naději každý den. Ovšem zkoušek není 

nikdy dost a vždy se opět nějaká další najde, která mě odradí od Boha, která mě 

svádí, přitahuje jako magnet a láká na druhou stranu. Ale nesmíme zapomenout, 

že každým hříchem zabodáváme Ježíšovi další hřeb. Když jsem procházela další 

takovou těžší zkouškou, šla jsem na přednášku k jednomu bohoslovci o 

křesťanské hudbě. Přiznám se, že se mi tam zpočátku vůbec nechtělo, ale pak 

jsem si řekla, že by to mohlo být zajímavé a šla jsem. Zajímavé to bylo dost, ale 

nejzajímavější bylo jedno video, které se tam pouštělo. Na internetu už ho vidělo 

přes šest milionů lidí. Na tomto videu byla „scénka“, kterou sehrála nějaká 

mládež. Jedna dívka, která „hrála“ hlavní roli, se potácela různými zkouškami, ale 

nakonec opět dosáhla Boha a toto krátké zpracování prakticky celého života 

doprovázela hudba. Při scénce se nemluvilo, pouze se hrálo. Nejde to popsat 

slovy, musí se to vidět, je to opravdu síla. Ale nikdy nezapomenu na to, že mi 

právě toto video pomohlo. Pomohlo mi dostat se ze snad nejtěžší zkoušky, kterou 

jsem kdy procházela. Díky němu jsem pochopila, že Bůh je ve všem, Bůh je 

v každém. A také jsem si uvědomila, že chci konat věci právě v jeho jménu. 

Konat věci pro něj. Postupem času jsem zjistila, že bez Boha už bych nemohla žít. 

Že Bůh se stal každodenní součástí, stal se mým nejbližším kamarádem, stal se 

vším, co jsem potřebovala.  

   Setkala jsem se ale s názory, že někteří lidé nevěří v Boha, protože nesouhlasí 

s nějakými názory církve. Ovšem já na to říkám, že ani já nesouhlasím s úplně 

vším, co církev řekne, ale to mi nezabrání, abych v Boha přestala věřit.  

ZÁVĚR: 

Touto prací jsme chtěli zjistit, jak Boha vnímají ostatní lidé, jestli ho považují za 

někoho na prvním místě anebo si sotva uvědomí, že vlastně nějaký Bůh existuje. 

Také nás zajímalo, jestli si myslí, že je Bůh IN. Většina ovšem odpověděla, že 
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v dnešní době věřit v Boha IN není. Avšak pro křesťany uvnitř Bůh nikdy 

nepřestane být IN. Takto to alespoň vnímáme my.  

 

Ale jestli je Bůh IN pro vás? Na to si musíte odpovědět sami. 
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RESUMÉ: 

We choosed this theme, because it's really close for us. We wanted to uncover, 

how are other people feeling god and religion. All of us were curiously for their 

answers. So: Is God still IN?
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