
Náš společný domov – Projekt k roku Laudato si´  

Planeta Země je naším společným domovem. Spoluzodpovědnost za tento domov 
se týká každého z nás. Nikdo z nás nežije na zemi jako jednotlivec, jsme provázáni 
nejrůznějšími vztahy. Jsme bratři a sestry, protože naším společným otcem je Bůh.  

Možná jsme trochu pozapomněli a nevnímáme, že žijeme v jednom „společném 
domově“. Naše roztěkanost, spěch a záplava věcí nám často neumožňují plně 
vnímat krásu a pestrost stvoření. Vnitřní prázdnota a nejistota nám někdy bere 
radost ze života. 

V encyklice Laudato si´ (dále LS, vyd. květen 2015) nás papež František povzbuzuje 
k vděčnosti za stvoření a k péči o naši zem. V květnu 2020, tedy při 5. výročí vydání 
této encykliky, vyhlásil papež František rok Laudato si´. Diecézní katechetické 
centrum v Brně (dále DKC) při této příležitosti připravilo projekt nazvaný Náš 

společný domov. Jeho snahou je přenést výzvy a principy LS do každodenního 
života. 

Papežský dokument LS se obrací ke všem lidem, ne pouze ke křesťanům. Vyzývá 
všechny lidi ke změně smýšlení a k proměně srdce. Jen skutečná proměna může mít totiž dopad na proměnu celého 
světa, včetně zhoršujícího se životního prostředí. Dokument zdůrazňuje, že Země je společným domovem všech lidí, 
bez ohledu na jejich náboženství a názorové přesvědčení. Všichni za něj máme zodpovědnost. Ještě větší výzvou je 
dokument pro křesťany, protože kromě faktu, že jsme součástí stvoření, je k úctě k životu vybízí také evangelium a 
vztah ke Stvořiteli. Papež František vysloveně říká, že povolání střežit Boží dílo je podstatnou součástí ctnostného 
života, a tudíž není jen něčím volitelným. Pojďme si tedy znovu uvědomit, že svět je darem Boží lásky. (srov LS 84) 

Rok Laudato si´ může být tedy rokem, kdy se zamyslíme nad tím, jak žijeme a co k životu opravdu potřebujeme. Třeba 
alespoň některé věci začneme dělat jinak a nově. Možná opět nastane doba, kdy se vydáme na společné poutě, 
zorganizujeme diskuse k tématu LS, při společné modlitbě nebo při mši svaté poděkujeme Bohu za dar života a 
vzpomeneme na všechny trpící bratry a sestry. 

Děkujeme všem za ochotu jakkoliv se do tohoto projektu zapojit a uvádět Laudato si´ do života. Přejeme vám krásně 
prožitý čas v duchu Laudato si´.  

 

Pravidla projektu Náš společný domov  

Co je cílem projektu?  

Inspirovat se výzvami dokumentu LS, změnit něco ve svém způsobu života  
a přispět tak tak k tomu, aby „náš společný domov“ byl o něco lepší a krásnější.  

Od kdy do kdy projekt potrvá?  

Od 24. 10. 2020 do 24. 5. 2021. Je možné připojit se kdykoliv, některé úkoly jsou však 
vázány na určité roční období. 

Pro koho je projekt určen? 

K zapojení jsou zváni všichni: rodiny, malá společenství, nebo dospělí jednotlivci.   
Zapojením do projektu dáváte souhlas s níže uvedenými podmínkami průběhu projektu.  

Jak je možné se do projektu zapojit? 

1. Vytiskněte si barevný plán projektu a seznam úkolů. Oba dokumenty je možné stáhnout na webových stránkách 
<kc.biskupstvi.cz>. Rodina (nebo skupina), která bude úkoly plnit společně, bude mít jeden společný plán, který si 
může doma umístit na nějaké viditelné místo. Do projektu se může zapojit i jednotlivec, přesto však doporučujeme, 
pokud to epidemiologické podmínky dovolí, spojit se s dalšími lidmi a zažít tak i radost ze společenství. 

2. Čekají vás úkoly zaměřené na tyto 4 oblasti:  
- obdivovat Boží stvoření (zaměřeno na krásu a rozmanitost přírody) 
- chválit Boha a jeho stvoření (zaměřeno na chválu Boha, vděčnost za život a na modlitbu) 
- být více součástí Božího stvoření (zaměřeno na člověka a na mezilidské vztahy) 



- pečovat o Boží stvoření (zaměřeno na změnu životního stylu)  

V plánu projektu je připraveno 48 políček, která tvoří siluetu domu. K nim náleží seznam 48 úkolů. Většina úkolů 
obsahuje několik variant návrhů, ze kterých si můžete zvolit tu, která vám nejvíce vyhovuje. Účastníci se na začátku 
sejdou, projdou si všechny úkoly a vymyslí strategický plán jejich plnění. Úkoly se nemusí plnit postupně, ale 
v libovolném pořadí (některé jsou však vázány na určitá roční období). Kreativitě se meze nekladou, proto můžete 
místo pěti „stanovených“ úkolů navrhnout a splnit úkoly vlastní. Pokud se vám nepodaří splnit všech 48 úkolů, 
nezoufejte, jde především o snahu, ne o výkon! 

3. Splněné úkoly si v plánu projektu označte odškrtnutím nebo vybarvením.  

4. Inspirujte ostatní a zašlete nám fotografie. Tak se zapojíte do slosování o drobné věcné odměny. 
Vyfotografujte se při plnění jakéhokoliv úkolu ze seznamu. Na fotografii ať jste alespoň nějak zachyceni i vy (aspoň 
váš stín, ruka, noha, …). Fotografie pošlete přes speciální přihlašovací formulář, který bude zveřejněn na webu DKC 
od 1. prosince 2020. Do formuláře připište krátký komentář k fotografii (např. při jaké příležitosti vznikla, co 
zachycuje, co nového jste se zapojením do projektu naučili, zda jste vymysleli nějaké zajímavé vlastní úkoly). 

Fotografie můžete zaslat celkem dvě (maximálně).  

 1. termín: od 1. 12. 2020 do 24. ledna 2021 (první fotografie) 

 2. termín: od 1. 2. 2021 do 24. května 2021 (druhá fotografie) 

Kdo pošle fotografie v obou termínech, bude do losování zařazen dvakrát. Dva termíny byly zvoleny pro lepší motivaci 
účastníků projektu a k zachycení různých ročních období. 

Vylosujeme padesát fotografií, které splnily všechny náležitosti. Jejich autoři obdrží drobné věcné odměny (knihy, 
vstupenky, dárkové balíčky, …). Losování proběhne poslední týden v květnu. Odměnu bude možno si vyzvednout 
osobně na Biskupství brněnském.  

Pokud se projektu účastní rodina/skupina, zasílá fotografii vždy jeden zástupce celé skupiny (ne každý člen zvlášť). 
Zástupce ať je starší 18 let. Zasláním fotografie dáváte souhlas s jejím uveřejněním na webu DKC a případně na výstavě 
v brněnské katedrále a dále souhlas se zpracováním osobních údajů (viz podrobné poučení na přihlašovacím formuláři). 
Z vybraných fotografií (ne nutně pouze z vylosovaných) plánujeme uspořádat pravděpodobně v červnu 2021 malou 
výstavu jako ohlédnutí za proběhlým rokem Laudato si´ a projektem Náš společný domov. 

Malé upozornění na závěr: Projekt není fotografickou soutěží, ale snahou o přenesení myšlenek z Laudato si´ do života. 

Facebook navíc  

Pro intenzivnější prožití období, kdy projekt potrvá, jsme založili facebookové stránky Náš společný domov, kam se 
můžete v případě zájmu připojit a kde přibližně jednou za 14 dní naleznete drobnou inspiraci a různé zajímavosti 
související s tématem projektu. 

Kdo za projektem stojí a na koho se můžete v případě potřeby obrátit?   

Projekt připravilo Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 602 00 Brno.  

Web: < https://kc.biskupstvi.cz/>, e-mail: <kc.brno@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 247. 

Organizátor projektu si vyhrazuje právo měnit podmínky průběhu projektu, případně projekt odložit, přerušit, odvolat 
či bez náhrady úplně zrušit. Na získání odměny za účast v projektu není právní nárok. Odměnu nelze vyplatit finančně.  
 

 

 

 


