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Vybrané právní aspekty instituce trvalého jáhenství

Antonín Ignác Hrdina

Úvod

V západní církvi byl na p ání druhého vatikánského kon-

cilu obnoven trvalý diakonát � jak u jáhn -celibátník , 

tak u �enatých jáhn . Na rozdíl od církví k es anského 

Východu, kde kontinuita trvalých jáhn  nebyla p eru�e-

na, bylo ov�em t eba v latinské církvi vypracovat novou 

normativní úpravu, s ní� doposud nemohly být �ádné 

zku�enosti. V souvislosti s tím vyvstaly n které právní 

problémy, na n � kanonická legislativa musí, resp. m la 

by reagovat. N kterými takovými právními aspekty se 

tento lánek bude zabývat, a to zejména charakteristikou

právních p edpoklad  p ijetí slu�by trvalého jáhna se speciálním zam ením na 

po�adovaný souhlas man�elky �enatého jáhna.

1. P ehled historického vývoje instituce jáhenství1

Diakonát jako trvalý �ivotní stav existoval jak v apo�tolské církvi, tak (na r zných 

místech r zn  dlouho) zhruba po celé první k es anské tisíciletí (1.1). Následn  

zanikl a pokus o jeho obnovu na tridentském sn mu nebyl úsp �ný � to se poda ilo 

a� druhému vatikánskému koncilu (1.2). V návaznosti na n j byl trvalý diakonát 

zaveden i na území eské biskupské konference (1.3).

1 K tématu u nás viz nap . P IBYL, Stanislav, Po átky vývoje hierarchického uspo ádání v rané 
církvi, in: Revue církevního práva . 49�2/2011, Praha, s. 13�35; té�: Po átky hierarchického 
uspo ádání v rané církvi, Chomutov, 2017, s. 108�132.
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1.1 Apo�tolská a poapo�tolská doba

První zmínku o jáhnech p iná�ejí u� Skutky apo�tolské v souvislosti s jejich usta-

novením: �V té dob , kdy u edník  stále p ibývalo, za ali si ti z nich, kte í vyrostli 

mezi eky, st �ovat na bratry ze �idovského prost edí, �e se jejich vdovám nedává 

ka�dodenn  spravedlivý díl. A tak apo�tolové svolali v�echny u edníky a ekli: 

,Bohu se nebude líbit, jestli�e my p estaneme kázat Bo�í slovo a budeme slou�it p i 

stolech. Brat í, vyberte si proto mezi sebou sedm mu� , o nich� víte, �e jsou plni 

Ducha a moudrosti, a pov íme je touto slu�bou. My pak budeme nadále v novat 

v�echen sv j as modlitb  a kázání slova.

Celé shromá�d ní s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili �t pána, který 

byl plný víry Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména 

a Mikulá�e z Antiochie, p vodem pohana, který p estoupil k �idovství. P ivedli je 

p ed apo�toly, ti se pomodlili a vlo�ili na n  ruce.�2

Je zajímavé, �e u zrodu jáhenské slu�by stály spory v církevní obci. Tento 

text vlastn  o jáhnech výslovn  nemluví � v druhém ver�i se doslova mluví jen 

o �slou�ení� ( , ministrare), které mají tito mu�i vykonávat.

Ale u� 1. list Timoteovi, který stanoví obecné po�adavky na pro l jáhna, u�ívá 

tohoto technického termínu: �Rovn � jáhnové ( ) mají být estní, ne dvojací 

v e i, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.�3

O diakonátu jako o pravidelné církevní instituci (v tripartici spolu s episko-

pátem a presbyterátem) mluví z ejm  poprvé sv. Ignác z Antiochie ve svém listu 

magnesijské církevní obci z druhé dekády druhého století: �Prosím vás, sna�te se 

v Bo�í svornosti konat v�e s v domím biskupa, který zastupuje Boha, kn �í, kte í 

zastupují sbor apo�tol , a s v domím mn  velmi milých jáhn , kte í jsou pov -

eni slu�bou Je�í�e Krista [�].�4 Ale zmínky o jáhnech se objevují u� v Didaché 

i v dal�ích spisech apo�tolských Otc  (nap . u sv. Polykarpa).

2 Sk 6,1�6.
3 1 Tim 3,8.
4 Ignác Magnesijským VI., in: NOVÁK, Josef, Druhá patristická ítanka, Praha, 1985, s. 98.
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1.2 Dal�í vývoj

�Jáhenství bylo hojné v západní církvi a� do V. století, potom z r zných d vod  

postupn  upadalo, a� se stalo jen p edstupn m pro kandidáty kn �ského sv cení.�5 

Nutno konstatovat, �e se tak stalo ke �kod  v ci, proto se po více ne� tisíci letech 

udál pokus o jeho restauraci.

Je toti� hou�evnat  se udr�ující právn historickou pov rou, �e obnovu diako-

nátu jako trvalého kanonického stavu si p ál teprve Druhý vatikánský koncil: ve 

skute nosti ji na ídilo (spolu s obnovou dal�ích sv cení) u� Tridentinum na svém 

23. zasedání roku 1563 v hlav  17 dekretu o reform  Cum praecepto: �Aby funkce 

svatých sv cení od jáhenství k ostiariátu, které v církvi chvályhodn  existovaly u� 

od apo�tolských dob a na mnoha místech po n jakou dobu vy�ly z u�ívání, byly 

podle posvátných kánon  op t uvedeny v �ivot, [�] svatá synoda [�] v�echny 

i jednotlivé preláty kostel  v Pánu povzbuzuje a jim p ikazuje, aby, nakolik to bude 

u�ite né, dbali na to, aby tyto funkce byly obnoveny [�].�6

Ale teprve Druhému vatikánskému koncilu se skute n  poda ilo prosadit toto 

p ání, které je tlumo eno hned v n kolika jeho dokumentech: tak ve v rou né 

konstituci o církvi Lumen gentium (dále jen LG) se uvádí, �e �v latinské církvi 

[�] m �e být v budoucnu obnoveno jáhenství jako vlastní a trvalý hierarchický 

stupe .�7

Toto p ání koncilu realizoval pape� Pavel VI. svým motu proprio o obnov  

trvalého diakonátu v západní církvi Sacrum diaconatus ordinem8 ze dne 18. ervna 

1967. Následujícího roku pape� apo�tolskou konstitucí Ponti calis Romani reco-

gnitio9 schválil nový ob ad udílení svátosti sv cení (i v jáhenském stupni) a kone -

n  v roce 1972 tý� pape� vydal apo�tolský list Ad pascendum,10 v n m� up esnil 

podmínky pro p ijetí jáhenského sv cení. Následující Kodex kanonického práva 

(1983) na této právní úprav , kterou v úplnosti recipoval, prakticky nic nezm nil.

5 Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (dále jen �RF�), 2.
6 23. zasedání (15. ervence 1563), dekret o reform , hl. 17.
7 LG 29.
8 Generales normae de diaconatu permanenti in Ecclesia Latina restituendo feruntur (dále jen 

�SDO�), AAS 59 (1967), s. 697�704. K tomuto MP vydala Kongregace pro katolickou výchovu 
dne 16. ervence 1969 provád cí p edpis Come è a conoscenza.

9 AAS 60 (1968), s. 369�373.
10 AAS 64 (1972), s. 534�540.
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Na rozdíl od latinské církve si církve k es anského Východu jáhenství jako 

trvalý �ivotní stav zásadn  udr�ely � ne v�ak v�ude. Proto koncil vybízí: �Aby ve 

východních církvích znovu o�il starobylý ád svátosti sv cení, p eje si tento po-

svátný sn m, aby byla obnovena instituce stálého jáhenství tam, kde ji� zanikla.�11

D vody, které vedly koncil k obnov  trvalého jáhenství, vypo ítává pokoncilní 

(1998) ímské Ratio, o n m� bude ní�e podrobn ji pojednáno: �a) touha obohatit 

církev o ty funkce jáhenské slu�by, které by jinak v mnohých krajinách mohly být 

st �í praktikovány, b) úmysl posílit milostí jáhenského sv cení ty, kte í ji� ve sku-

te nosti jáhenskou funkci vykonávali, c) starost zabezpe it posv cené slu�ebníky 

t m krajinám, které trpí nedostatkem duchovních.�12

1.3 Trvalý diakonát v eské republice

V eské republice byl trvalý diakonát zaveden rozhodnutím eské biskupské 

konference ze dne 2. zá í 1998. Ta tento sv j významný právn  pastora ní krok 

od vod uje následovn :

�Ustavení trvalého diakonátu v eské republice podporuje p edev�ím pot ebu 

ukázat diakonát jako speci cký a trvalý hierarchický stupe  (srov. LG 29) a o�ivit 

tímto zp sobem k es anská spole enství. Jde také o to, aby de nované slu�by na 

misijním a evangeliza ním úsilí církve, dosud napl ované spolupracujícími laiky, 

obdr�ely trvalou podporu v podob  svátostné milosti jáhenského sv cení, aby jejich 

dal�í napl ování mohlo být ú inn j�í (srov. AG 16; KKC 1571).�13

Hlavním pramenem eského partikulárního práva, regulujícím problematiku 

trvalého diakonátu, jsou eskou biskupskou konferencí vydané Sm rnice pro 

formaci, �ivot a slu�bu trvalých jáhn  v eské republice z roku 2009. Ty p irozen  

reprodukují � ímskou� právní úpravu podle Ratio a Direktá e, nicmén  tu a tam 

p iná�í vlastní právní regulaci (nap . stanovením maximálního v ku kandidát  

jáhenské slu�by, stanovením tzv. propedeutického období jáhenské formace apod.).

11 Orientalium Ecclesiarum 17.
12 Spole né prohlá�ení k RF a Direktá i, Úvod, II, 2. Tamté� se ov�em upozor uje, �e �obnovení 

stálého jáhenství ani v nejmen�ím nezamý�lí umen�ovat d le�itost úlohy a rozkv tu kn �ství, které 
je t eba mít stále velkoryse na mysli i pro jeho nepostradatelnost.�

13 Sm rnice pro formaci, �ivot a slu�bu trvalých jáhn  v eské republice, 2009, vyd. eská biskupská 
konference, 5. AG: dekret Druhého vatikánského koncilu o misijní innosti církve Ad gentes z roku 
1965, KKC: Katechismus katolické církve z roku 1992. Pozn. redakce.
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Exkurz: Otázka jáhenek

Jist  nelze diskutovat o tom, �e slu�ba jáhenek má své biblické (novozákonní) ko e-

ny. Výslovn  existenci jáhenek dosv d uje u� sv. Pavel v list  íman m (16,1�2): 

�Doporu uji vám na�i sestru Foibé, diakonku ( )14 církve v Kenchrejích 

[�], nebo  i ona byla pomocnicí mnohým i mn  samotnému.�

A sotva lze pochybovat i o tom, �e jáhenky m l sv. Pavel na mysli i v 1. listu 

Timoteovi, který mluví nejprve o jáhnech (3,8n): �Rovn � jáhnové mají být estní, 

ne dvojací v e i, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. Mají uchovávat tajemství víry 

v istém sv domí. A  jsou nejd íve vyzkou�eni, a teprve potom, kdy� jim nelze 

nic vytknout, a  konají svou slu�bu.� Vzáp tí (3,11) toti� dodává: �Práv  tak �eny 

v této slu�b  mají být estné, ne pomlouva né�� atd.

N kte í historikové dávají slu�bu jáhenek do jisté souvislosti se stavem vdov 

(ordo viduarum) i zasv cených panen (ordo virginum). První nicejský koncil 

(a první ekumenický koncil v bec), konaný roku 325, dokonce dosv d uje, �e tyto 

jáhenky byly ustanovovány vkládáním biskupových rukou a modlitbou, kterou 

byl na jáhenky svoláván Duch svatý, �aby d stojným zp sobem vykonávaly jim 

sv ené dílo�.15 Ze starok es anské literatury je dolo�eno, �e toto dílo spo ívalo 

v r zných liturgických i mimoliturgických slu�bách zejména tam, kde �lo o �eny: 

jejich p edk estní katechezi a vlastní k est,16 st e�ení vchodu do kostela ur eného 

pro �eny, intimace biskupových na ízení �enským lenkám církevní obce, pé e 

o chudé, nemocné a zajaté (zvlá�t  �enského pohlaví) apod.17

Zcela speci cké byly na Východ  p ípady jáhenek, které se jimi staly, resp. mohly 

stát jaksi konsekventn , v souvislosti s tím, jak jejich man�el byl ustanoven bisku-

pem, poté co �estý ekumenický koncil (druhý ca ihradský, tzv. trullánský) v pra-

vidlu . 48 uzákonil roku 692 pro biskupy obligatorní celibát: �K radikální zm n  

disciplíny klerik , ov�em pouze t ch s nejvy��ím stupn m sv cení, do�lo v byzant-

ské východní církvi koncem 7. století, kdy bylo zavedeno povinné bez�enství pro 

14 Tak v eckém originálu. Vulgáta je opatrn j�í a p ekládá: ��quae est in ministerio��
15 Kán. 19. Konrad Algermissen z toho ne zcela logicky koherentním zp sobem vyvozuje, �e proto 

nemohlo jít o svátost, nýbr� jen o svátostinu (heslo Diakonissen, in: Lexikon für Theologie und 
Kirche III, Freiburg im Breisgau, 1932, s. 277).

16 K tilo se toti� v baptisteriích trojím pono ením k t nce (pochopiteln  bez od vu) do k estního 
pramene.

17 ALGERMISSEN, cit. dílo, s. 276.
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biskupy. [�] Sn m tehdy také zpe etil osud man�elek t chto biskup : ,�ena toho, 

komu je ud lována hodnost biskupská, nap ed podle dohody se rozlu uje od svého 

mu�e a po jeho rukopolo�ení na biskupa nech  vstoupí do monastýru, daleko od 

sídla tohoto biskupa vybudovaného, a nech  ji biskup vydr�uje. Uká�e-li se hodnou, 

budi� ustavena v hodnost diakonisy (jáhenky). �18

Vývoj funkce jáhenek byl v r zných církevních obcích r zný. Spole ným 

fenoménem bylo, �e se tyto jáhenky (na rozdíl od biskupa a presbyter ) nikdy 

nepodílely na ízení církevní obce. Slu�ba jáhenek nakonec v raném st edov ku 

zanikla,19 stejn  jako zanikl i ú ad trvalých jáhn , a z diakonátu se stal obligatorní 

p edstupe  pro p ijetí svátosti kn �ství. Jen pro úplnost lze uvést, �e slu�ba jáhenek 

byla v 19. století obnovena v n kterých protestantských denominacích.

�e �ena není zp sobilá p ijmout kn �ské sv cení, to vyhlásil i Jan Pavel II. ve 

svém apo�tolském listu Ordinatio sacerdotalis ze dne 22. dubna 199420 a Kongre-

gace pro nauku víry v odpov di ze dne 28. íjna 1995 v návaznosti na to prohlásila, 

�e toto u ení pat í �k pokladu víry� (depositum  dei).21 Nic takového ov�em nebylo 

vyhlá�eno o eventuálním jáhenství �en, proto se o mo�ném sv cení �en na jáhenky 

diskutovalo na úrovni odborné i hierarchické. Tak nap . n mecká biskupská konfe-

rence se obrátila u� v roce 1975 na pape�e se �ádostí, aby s ohledem na pastora ní 

situaci v N mecku sv cení jáhenek umo�nil. Odpov  byla, jak se dalo o ekávat, 

negativní � jak od Pavla VI., tak poté od Jana Pavla II.22

Proti ustanovování jáhenek se (zna n  nebiblicky) argumentuje jednotou svá-

tosti kn �ství. Av�ak ta se i v o ciálních textech (obvykle) nenazývá svátostí 

kn �ství, nýbr� svátostí sv cení (sacramentum ordinis). Správn j�í by tedy bylo 

mluvit spí�e o bipartici svátosti sv cení: o sv cení k ízení církevní obce (v bis-

kupském a kn �ském stupni) a o sv cení ke slu�b  (u jáhn ), jak to uvádí jednak 

18 P IBYL, Stanislav, Bez�enství a zdr�enlivost duchovních v kanonickoprávním a teologickém vývoji, 
in: Revue církevního práva . 57�1/2014, Praha, s. 30.

19 Tübingenský profesor nábo�enské pedagogiky (sám trvalý jáhen) Albert Biesinger �zd raz-
uje, �e je�t  v desátém století pomáhaly jáhenky p edev�ím nemocným, chudým a nuzným�, 

srov. SKÁLOVÁ, Petra, M nící se obraz jáhna. D razy a tendence v teologii a praxi diakonátu, 
in: Teologické texty . 2008/2, Praha, s. 98.

20 AAS 86 (1994), s. 545�548.
21 CFid, Responsorium ad dubium circa doctrinam in Epistula Apostolica Ordinatio sacerdotalis, 

AAS 87 (1995), s. 1114.
22 K podrobnostem viz Münsterischer Kommentar zum CIC (dále jen �MK�), 1024, 5.
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motu proprio pape�e Benedikta XVI., které bude ní�e zmín no, jednak Sm rnice 

BK pro formaci, �ivot a slu�bu trvalých jáhn  v R:23 �Jáhen je sv cen ne ke 

kn �ství, ale k slu�b . Diakonát netvo í ást kn �ství a nep iná�í s sebou kn �ské 

funkce��

N kdy se dokonce namítá, �e v pozadí úsilí o diakonát �en je jejich touha 

po získání alespo  n jaké moci v církvi (ne-li o n jaký �církevní feminismus�). 

Av�ak �spí�e ne� o touze �en po moci v podob  jáhenského sv cení jde v teologii 

jáhenství o onu pal ivou otázku: Kdy� je jáhenská slu�ba práv  a p edev�ím také 

slu�bou diakonické lásky k bli�nímu, pro  jsou práv  �eny z této pro n  tak cha-

rakteristické slu�by vylou eny?�24

Teprve pape� Franti�ek se touto v cí vá�n ji zabýval, proto z vlastní iniciativy 

dal podn t ke vzniku komise, která by mo�nost ordinování �en na jáhenky nov  

pro�et ila. Výsledky její práce z ejm  �vy�um ly�: dosti hubeným výsledkem jeho 

nepochybn  dob e mín né iniciativy bylo nakonec jen jeho motu proprio Spiritus 

Domini z 10. ledna 2021,25 které umo� uje p ijímání slu�eb (ministeria) lektorátu 

a akolytátu i �enám.

2. Platná právní úprava trvalého jáhenství 
v latinské církvi

V této kapitole bude jednak podán p ehled hlavních pramen  právní úpravy trvalé-

ho diakonátu (2.1), jednak bude instituce jáhenství v Západní církvi kategorizována 

podle zákonných kritérií, jak je obsahuje Kodex kanonického práva (2.2), jednak 

kone n  budou shrnuty a stru n  komentovány podmínky pro p ijetí svátosti sv -

cení v jáhenském stupni (2.3).

2.1 Prameny právní úpravy

Právní regulace instituce trvalého diakonátu je provedena jednak a zejména na 

rovin  v�eobecného kanonického práva (ius universale), a to jak zákonnými, 

tak podzákonnými p edpisy, jednak na úrovni eského práva partikulárního (ius 

parti culare).

23 V l. 8.
24 SKÁLOVÁ, Petra, Ke �Komentá i p ekladatele�, in: Teologické texty . 2009/1, Praha, s. 45.
25 V dob  napsání tohoto lánku nebylo toto motu proprio je�t  publikováno v AAS.
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2.1.1 Prameny v�eobecného práva

Jak bylo vý�e uvedeno, o obnov  trvalého diakonátu v latinské církvi bylo nov  

a výslovn  rozhodnuto na Druhém vatikánském koncilu. Pova�ovalo se v�ak za 

nevhodné vy kávat s právní úpravou této staronové instituce a� do p ijetí rekodi-

 kace stávajícího Kodexu kanonického práva, o ní� bylo rovn � rozhodnuto na 

tomto koncilu. To se samoz ejm  netýkalo jen obnovy trvalého jáhenství. Proto 

pape� Pavel VI. p ikro il (vesm s formou apo�tolských list  daných motu proprio) 

k �díl ím kodi kacím�, které m ly p íslu�né oblasti prozatímn  právn  upravit 

do doby de nitivní právní regulace novým Kodexem kanonického práva. Jednou 

z t chto norem je i zmi ované motu proprio Sacrum diaconatus ordinem.

Nicmén  toto motu proprio dnes u� nelze adit mezi prameny platného kano-

nického práva, nebo  a koli nebylo výslovn  zru�eno, je t eba pova�ovat je za 

abrogované, proto�e jeho materii v úplnosti p evzal nový Kodex kanonického 

práva z roku 1983 (CIC/1983).26 Chronologicky prvním a základním (zákonným 

a primárním) platným právním p edpisem, který trvalý diakonát v latinské církvi 

nyní upravuje, je tedy práv  tento Codex Iuris Canonici, vyhlá�ený pape�em Janem 

Pavlem II. v roce 1983, a to p edev�ím ta ást jeho IV. knihy, která upravuje ordi-

na ní právo (kán. 1008�1054). O trvalém jáhenství (diaconatus permanens) pak 

mluví expressis verbis kán. 1031 § 2 v souvislosti s po�adavkem na v k sv cence. 

ada dal�ích norem regulujících (také) trvalý diakonát je rozptýlena po ostatních 

knihách kodexu i po jiných právních p edpisech.

Dal�í zákonnou normou, která nov  upravila postavení jáhn  (a z povahy v ci 

p edev�ím trvalých) v církvi je motu proprio pape�e Benedikta XVI. Omnium 

in mentem ze dne 26. íjna 2009.27 Jde o p ímou novelizaci CIC/1983, která ani 

tak (alespo  pokud jde o svátost sv cení) nem ní dosavadní právní úpravu, jako 

stanoví nové teologicko-právní akcenty.

26 Viz jeho deroga ní klausuli v kán. 6 § 1 odst. 4: �Ú inností tohoto kodexu se zru�ují: [�] ostatní 
v�eobecné káze ské zákony, jejich� látku zcela upravuje tento kodex.�

27 AAS 102 (2010), s. 8�10.
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V�itá tripartice svátosti sv cení,28 která nalezla svého vyjád ení jak v sou asném 

Katechismu katolické církve,29 tak i v ímské sm rnici pro slu�bu a �ivot trvalých 

jáhn  (Direktá ),30 toti� svádí k pon kud �kvantitativnímu� pohledu na tuto svátost. 

Jako by jednotlivé její stupn  jen vyjad ovaly, které svátosti smí jejich nositel udílet 

nebo jim asistovat: z ásti je to jáhen (k est, svátost man�elství), z ásti je to kn z 

(navíc eucharistii, svátost smí ení a svátost nemocných) a kone n  biskup, který 

z titulu plnosti kn �ství smí udílet v�ech sedm svátostí Nového zákona.

P ehlí�í se p itom kvalitativní rozdíl mezi slu�bou biskupa (a jeho spolupra-

covník  kn �í), zam enou na ízení církevní obce a jejích distrikt  (farností), 

a mezi výrazn  slu�ebnou povahou jáhenství � jak tomu ostatn  bylo i ve staro-

k es anských dobách. Proto pape� ke kán. 1009, který formáln  zakotvuje t i 

stupn  svátosti sv cení, p idává t etí paragraf: �Ti, kdo byli vysv ceni na biskupa 

nebo kn ze, p ijímají poslání a moc jednat v osob  Krista � Hlavy, jáhni naproti 

tomu p ijímají moc slou�it Bo�ímu lidu ve slu�b  liturgie, slova a skutk  lásky.�

Precizn  se k této v ci také vyjad uje Sm rnice pro formaci, �ivot a slu�bu 

trvalých jáhn  v eské republice, jak ji� bylo vý�e zmín no: �Jáhen je sv cen 

ne ke kn �ství, ale ke slu�b . Diakonát netvo í ást kn �ství a nep iná�í s sebou 

kn �ské funkce. Jáhen v�ak p inále�í k hierarchii a p íslu�ným zp sobem i k ú asti 

na p sobení, které je vlastní hierarchickému kn �ství. Je ur en k pomoci kn �ím 

i ke slu�b  celému spole enství církve (srov. KKC, 1554). Svoje poslání v i Bo-

�ímu lidu v diakonii slova, liturgii i charit  vykonává ve spojení s biskupem a jeho 

kn �ími (srov. LG 29). [�] Spiritualita jáhna je spiritualitou slu�by.�31

Z p edpis  podzákonné povahy je t eba zmínit dv  spole né sm rnice ímských 

dikasterií (Kongregace pro katolickou výchovu a Kongregace pro klérus), týkající 

28 Právo pravoslavné církve mluví dokonce o tripartici svátosti kn �ství: �Chirotonie je tajemný akt 
(ob ad), podle n j� zvlá�tní modlitbou a vkládáním biskupových rukou na hlavu kandidáta na 
kn ze sestupuje svatá milost a posv cuje ho na jeden ze t í stup  kn �ství. T i stupn  kn �ství: 
1) jáhen, 2) kn z, 3) biskup��, srov. BOUMIS, Panagiotis I., Kanonické právo pravoslávnej 
cirkvi, Pre�ov, 1997, s. 138.

29 �Kn �ství je svátost, skrze kterou pokra uje v církvi nadále a� do konce as  poslání, které Kristus 
sv il apo�tol m; je to tedy svátost apo�tolské slu�by. lení se ve t i stupn : biskupství, kn �ství 
a jáhenství� (KKC, l. 1536).

30 �Za len ní jáhn  do tajemství církve v síle jejich k tu a v síle prvního stupn  svátosti kn �ství�� 
(Direktá  71).

31 Sm rnice BK 8 a 11.
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se trvalých jáhn 32 � ob  ze dne 22. února 1998 �, které schválil pape� Jan Pavel II. 

a na ídil jejich vydání. Ob  se vztahují na trvalé jáhny diecézního kléru, ale do-

poru uje se, aby byly � mutatis mutandis � brány v úvahu i u stálých jáhn , kte í 

jsou eholníky, pop . leny sekulárních institut  nebo spole ností apo�tolského 

�ivota. Ob  jsou také uvozeny spole ným prohlá�ením (Declaratio coniuncta) 

obou t chto kongregací.33

Tou první jsou �Základní normy pro formaci trvalých jáhn � � Ratio funda-

mentalis institutionis diaconorum permanentium,34 zpracované Kongregací pro 

katolickou výchovu. Nejde o právní p edpis v p ísném slova smyslu (nejsou to-

ti� ur eny v�em, jim� je ur en zákon, nýbr� jen t m, jim� je sv eno provád ní 

zákona), ale o normativní instrukci podle kán. 34 CIC/1983; a tato sm rnice je 

ur ena �biskupským konferencím a biskup m celého sv ta�35 jako pom cka p i 

vypracovávání jejich národního Ratio.

Druhým dokumentem jsou �Sm rnice pro slu�bu a �ivot trvalých jáhn � � Di-

rectorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium36 (Direktá ) z �dílny� 

Kongregace pro klérus. Tyto sm rnice (na rozdíl od Ratio fundamentalis) je t eba 

pova�ovat za obecný provád cí p edpis podle kán. 32 CIC/1983 alespo  tam, kde 

se odvolávají na obdobné disciplinární p edpisy kodexu, pop . ostatních církevních 

zákon .

2.1.2 Prameny eského partikulárního práva

Na úrovni partikulárního práva platného na území eské biskupské konference, 

pokud jde o normy týkající se trvalých jáhn , je klí ovým právním p edpisem 

Sm rnice pro formaci, �ivot a slu�bu trvalých jáhn  v eské republice,37 který 

schválila Kongregace pro katolickou výchovu dne 24. ervence 2009.

Sm rnice, která obsahuje celkem 89 lánk , je rozd lena do t í ástí: první 

z nich je teologicko-historická, dal�í dv  normativní. První ást (Teologické základy 

trvalého diakonátu) pojednává o speci ckém charakteru diakonátu a základních 

32 Ob  byly p elo�eny do e�tiny a vydány Sekretariátem BK v roce 2002 (se�it ervené ady . 20).
33 AAS 90 (1998), s. 835�842.
34 AAS 90 (1998), s. 843�879.
35 RF 90.
36 AAS 90 (1998), s. 879�927.
37 Acta BK 2010, . 5, vydala BK, Praha, 2010 (dále jen �Sm rnice BK�).



Vybrané právní aspekty instituce trvalého jáhenství 19

úkolech jáhn  (martyria, leiturgia, diakonia). Druhá ást (Pravidla pro formaci 

trvalých jáhn ) je v nována � jak u� z jejího názvu vyplývá � jejich formaci 

(lidské, duchovní, intelektuální, pastora ní, rodinné, trvalé), jednotlivým etapám 

této formace a osobám za tuto formaci odpov dným. Kone n  t etí ást (Slu�ba 

a �ivot trvalých jáhn ) se zabývá (a to zpravidla jen formou odkazu na p íslu�ná 

ustanovení kodexu) otázkou inkardinace (adskripce) trvalých jáhn , jejich kanonic-

kými právy a povinnostmi, poslu�ností v i diecéznímu biskupovi, jejich od vem, 

rozsahem povinnosti modlitby breviá e a otázkami jejich hmotného zabezpe ení. 

Záv r pamatuje i na otázku ztráty jáhenského stavu.

Vedle toho m �e docházet, resp. dochází k právní regulaci trvalého diakonátu 

i na úrovni diecézního partikulárního práva. Tak nap . v Arcidiecézi pra�ské byly 

v ordinariátním ob �níku Acta curiae archiepiscopalis Pragensis oti�t ny pokyny 

nazvané P íprava na trvalé jáhenství.38

2.2 Kategorizace jáhenství a právní p edpoklady pro jeho p ijetí

Podle platné právní úpravy existují dv  základní kategorie jáhn :39 Tou první 

jsou jáhni ur ení ke kn �ství (ad presbyteratum destinati), tou druhou jáhni trvalí 

(permanentes).

2.2.1 �P echodní� jáhni

Kandidáti kn �ského sv cení, tedy �p echodní� jáhni, p ijímají jáhenské sv cení 

bez toho, �e by si jáhenský stav vyvolili za sv j de nitivní kanonický status. Platná 

normativa (ostatn  s konstantní tradicí církve) toti� �ádá, aby sv cenec p ed p i-

jetím presbyterátu p ijal jáhenské sv cení a n jaký as (dnes alespo  p l roku) je 

vykonával (viz kán. 1031 § 1 CIC/1983). I v tomto p ípad  v�ak jáhenské sv cení 

�nemá být jednodu�e pova�ováno jen za stupe  ke kn �ství�.40

T mto mu� m, kte í jsou kandidáty kn �ství, lze ud lit jáhenské sv cení a� 

po dovr�ení alespo  dvacátého t etího roku v ku (dispens od p edepsaného v ku 

38 . j. 2072/1998, ACAP . 6/1998, s. 4; . j. 1551/2000, ACAP . 5/2000, s. 3.
39 Podle jiných kritérií se rozli�ují kandidáti jáhenství mladí (iuvenes) a mu�i v kem vyzrálej�í (matu-

rioris aetatis viri) � viz kán. 236 CIC/1983. Podle (ne)p íslu�nosti k eholnímu i obdobnému stavu 
pak stálí jáhni pat ící k institut m zasv ceného �ivota nebo apo�tolského �ivota (jáhni eholní) 
a jáhni ostatní (diecézní) � viz l. 39 RF.

40 MP Sacrum diaconatus ordinem, AAS 59 (1967), s. 698.
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do jednoho roku ud luje ordiná , nad jeden rok Apo�tolský stolec)41 a po skon e-

ném pátém ro níku  loso cko-teologického studia.42 Po ukon ení studia se takoví 

jáhnové mají po vhodnou dobu (stanovenou diecézním biskupem nebo vy��ím 

eholním p edstaveným) výkonem jáhenské slu�by podílet na pastora ní pé i, ne� 

p ijmou kn �ské sv cení.43

Av�ak i tento p echodný diakonát se m �e zm nit v trvalé jáhenství sui generis, 

a to ve dvojím p ípad . Ten první nastane, kdy� takový jáhen odmítne p ijmout 

kn �ství. Tehdy mu m �e být zakázán výkon p ijatého jáhenského sv cení, ov�em 

�jen v p ípad , �e mu v tom brání kanonická p eká�ka nebo jiný záva�ný d vod 

podle rozhodnutí diecézního biskupa nebo p íslu�ného vy��ího p edstaveného.�44 

Druhý p ípad by p edstavoval situaci, �e by vlastní biskup nebo p íslu�ný  vy��í 

eholní p edstavený sob  pod ízenému jáhnovi ur enému ke kn �ství p ijetí pres-

byterátu zapov d l. To v�ak m �e u init �pouze ze záva�ného kanonického d -

vodu, i kdy� tajného.�45 V ka�dém p ípad  m �e tento jáhen rozhodnutí ordiná e 

napadnout správním odvoláním (hierarchickým rekurzem).

Tento p echodný diakonát lze chápat jako jistou sou ást formace ke kn �ství, 

tak�e bude-li nadále e  o jáhnech, bude se jednat o jáhny trvalé, pokud nebude 

výslovn  stanoveno nebo ze souvislosti nevyplyne n co jiného.

2.2.2 Trvalí jáhni

Uvnit  kategorie trvalých jáhn  (diaconi permanentes) kanonické právo dále roz-

li�uje dv  subkategorie: trvalé jáhny svobodné a trvalé jáhny �enaté.

Trvalí jáhni svobodní (tzv. jáhni-celibátníci, ne�enatí) jsou ti, kte í v souvislosti 

s jáhenským sv cením skládají slib celibátu a hodlají tedy celý �ivot �ít v Bohu 

zasv cené istot . Jak z povahy v ci vyplývá, p jde zejména o leny institut  

zasv ceného �ivota ( eholníky), kte í jsou ji� z titulu svých do�ivotních eholních 

závazk  tak jako tak celibátem vázáni a z n jakých d vod  necht jí ( i nemohou) 

být vysv ceni na kn ze. V praxi se tím v eholních institutech e�í (jist �e ne právn  

zcela istým zp sobem) p ípady, kdy osv d ený (zpravidla star�í) eholník tou�í po 

41 Kán. 1031 § 3 CIC/1983.
42 Kán. 1032 § 1 CIC/1983.
43 Kán. 1032 § 2 CIC/1983.
44 Kán. 1038 CIC/1983.
45 Kán. 1030 CIC/1983.
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svátosti sv cení, ale pro absenci p edepsaného  loso cko-teologického vzd lání 

nem �e být p ipu�t n ke kn �ství. Bývá tedy vysv cen �alespo � na jáhna. Mimo 

eholní spole nosti p edstavují trvalí svobodní jáhni spí�e výjime né p ípady.

Pro p ijetí trvalého jáhenství u jáhn -celibátník  se podle kán. 1031 § 2 

CIC/1983 vy�aduje dovr�ený alespo  dvacátý pátý rok v ku � tedy stejn  jako 

u adept  kn �ství podle § 1 tého� kánonu; v�dy  má jít � tak jako u kn �ství � 

o celo�ivotní kanonický status. Dispens od p edepsaného v ku do jednoho roku 

ud luje ordiná , nad jeden rok Apo�tolský stolec.46 Podle eského partikulárního 

práva pak kandidát sv cení �nemá mít více ne� 55 let.�47 Tato �soll-norma� (nemá 

mít) umo� uje od její dispozice se podle úvahy ordiná e odchýlit. Ostatní právní 

podmínky pro p ijetí jáhenského sv cení svobodných mu�  jsou stejné, jako 

u trvalých �enatých jáhn .

Zajímavou v tu obsahuje ímské Ratio v souvislosti s teologickým zd vod-

n ním celibátu u jáhn : �Stálé jáhenství �ité v celibátu zd raz uje slu�ebníkovi 

n které skute nosti. Svátostné ztoto�n ní se s Kristem je opravdu spojeno s ne-

rozd leným srdcem, tedy se snoubeneckou volbou výlu né, trvalé, úplné a jediné 

a nejvy��í lásky; slu�ba církvi se tak m �e zakládat na plné disponibilit .�48 

O �ádné takové �plné disponibilit � (plena deditio)49 u �enatých jáhn  ne teme. 

Jist  nejde o opomenutí zákonodárce � spí�e je na míst  uva�ovat o d kazu 

z �ml ení zákona� (argumentum e silentio legis).

Tito trvalí jáhni �enatí jsou ti, kte í uzav eli man�elství a následn  p ijali já-

henské sv cení. Nejednou se jedná o mu�e, kte í m li aspirace na kn �ství, ale 

nakonec se rozhodli pro stav man�elský. Nicmén  jejich zájem o kvali kovanou 

slu�bu v církvi b hem trvání man�elství nejen neochabl, nýbr� naopak nabyl na 

intenzit , tak�e by uvítali mo�nost stát se (alespo ) trvalými jáhny. Obzvlá�  po 

sametové revoluci této mo�nosti vyu�ilo u nás zna né mno�ství mu� , kte í na 

n které z bohosloveckých fakult vystudovali teologii a následn  p ijali svátost 

jáhenského sv cení. U �adatel  o jáhenskou slu�bu ov�em p irozen  existovaly 

i jiné legitimní motivy.

46 Kán. 1031 § 3 CIC/1983. 
47 Sm rnice BK 27.
48 RF 36. 
49 P eklad zde ov�em není p esný. Substantivum deditio znamená spí�e odevzdání se, poddání se, 

vzdání se, podrobení se.
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Právní podmínky pro p ijetí diakonátu �enatými mu�i jsou obdobné, jako u jáhn -

-celibátník , av�ak s dv ma významnými odchylkami. Tou první je v k sv cence. 

Podle kán. 1031 § 2 CIC/1983 se u n j vy�aduje dovr�ení alespo  t icátého pátého 

roku v ku. Pro stanovení tohoto relativn  vysokého v ku se obvykle argumentuje 

tím, �e kandidát se nejprve musí po jistou dobu osv d it jako dobrý man�el a rodi , 

jak to �ádá u� 1. list Timoteovi: �Jáhni a  jsou jen jednou �enatí, a  dob e vedou své 

d ti a celou rodinu�, �ádá Pavel v 1Tm 3,12. Dispens od p edepsaného v ku i u t chto 

jáhn  do jednoho roku ud luje ordiná , nad jeden rok Apo�tolský stolec.50 eské par-

tikulární právo up es uje, �e kandidát musí �ít alespo  p t let v ádném man�elství 

a t �it se dobré pov sti.51 Druhou podmínkou ke sv cení �enatého mu�e na jáhna 

je (podle tého� kánonu) souhlas man�elky. O n m bude e  v následující kapitole.

Platný Kodex kanonického práva u� neobsahuje normu z motu proprio Sacrum 

diaconatus ordinem: �Co se tý e �enatých mu� , je t eba dbát na to, aby byli 

pový�eni na jáhenství ti, kte í �ijí u� dlouhá léta v man�elství, a proto by m li 

prokázat, �e doká�í ídit vlastní domácnost, mají man�elku a d ti, kte í vedou 

opravdu k es anský �ivot a vyzna ují se dobrou pov stí.�52 V�eobecné (i eské 

partikulární) právo prost  ml ky p edpokládá, �e p jde o svátostné man�elství 

mezi dv ma katolíky. N mecká biskupská konference v této souvislosti vydala 

sm rnici,53 podle ní� nem �e být k jáhenskému sv cení p ipu�t n ten, kdo �ije 

v nábo�ensky smí�eném man�elství, p irozen  pak tím mén  ten, jeho� man�elství 

je kanonicky neplatné. Civilní rozvod man�elství trvalého jáhna nemá (alespo  ve 

v�eobecném právu) kanonickou relevanci.

Problém, který by zaslou�il legislativní úpravy, nastane v p ípad , �e takovýto 

jáhen ovdoví. Nem �e toti� (bez dal�ího) uzav ít nové man�elství, proto�e podle 

kán. 1087 �neplatn  uzavírá man�elství, kdo p ijal svátost sv cení�, a to i v já-

henském stupni. Výslovn  to bylo stanoveno v motu proprio Sacrum diaconatus 

ordinem: �Jáhni, i ti, kte í byli sv ceni v pozd j�ím v ku, po p ijetí sv cení s ohle-

dem na tradi ní církevní káze  nemohou uzav ít man�elství.�54

50 Kán. 1031 § 3 CIC/1983.
51 Sm rnice BK 23.
52 MP SDO III, 13.
53 Richtlinien über persönliche Anforderungen an Diakone und Laien im pastoralen Dienst im Hin-

blick auf Ehe und Familie ze dne 28. zá í 1995, l. 8. Viz MK 1031, 4 c).
54 SDO III, 16. Té� Sm rnice BK 25.
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V c se pravideln  e�í dispenzí od této man�elské p eká�ky, která je práva 

lidského, ryze církevního (ius mere ecclesiasticum) a kterou p íslu�né ímské 

dikasterium (od roku 2005 dosavadní Kongregace pro klérus) takovým jáhn m 

poskytuje velmi blahovoln . V ob �níku Kongregace pro kult a svátosti,55 která do 

té doby �ádosti o dispenz vy izovala, se uvádí, �e posta uje jediná z následujících 

podmínek k obdr�ení dispenze od man�elské p eká�ky sv cení u jáhn -vdovc : 

velká a osv d ená prosp �nost jáhenské slu�by pro danou diecézi; d ti nízkého 

v ku, které vy�adují mate skou pé i; rodi e nebo tchán a tchýn  pokro ilého v ku, 

kte í vy�adují pomoc.

To v�ak zavání právním formalismem, proto si lze docela dob e p edstavit, �e 

z rozsahu této man�elské p eká�ky by do budoucna byli vylou eni trvalí jáhni, 

kte í �ili v man�elství a ovdov li. Dost dob e proto v této souvislosti nelze chápat 

normu ímského Direktá e, �e toti� jáhnovi, který (budi� to zopakováno: nem l 

a nemá povolání k celibátu pro Bo�í království, nýbr� �jen� charisma k jáhenské 

slu�b ) ovdov l, má farní obec �s velkou láskou pomáhat, aby rozpoznal a p ijal 

svou novou situaci a aby nezanedbával výchovné úsilí k p ípadným d tem ani nové 

pot eby rodiny.�56 Pro ? Zde bohu�el nelze nemyslet na Je�í�ova slova o zbyte -

ném nakládání neúnosných b emen�57

Dal�í dubium je �zrcadlové� povahy a týká se p ípad , kdy trvalý jáhen (i ne-

�enatý, zpravidla v�ak vdovec) �ádá o ud lení kn �ského sv cení. V c není e�ena 

zákonem (kodexem), nýbr� ast ji zmi ovanými spole nými instrukcemi kong-

regací pro klérus a pro katolickou výchovu: �Speci cké povolání stálého jáhna 

p edpokládá setrvání v tomto stavu. P ípadný p estup stálých jáhn  ke kn �ství, 

a to ne�enatých nebo vdovc , bude proto v�dy velmi ídkou výjimkou. Bude to 

mo�né pouze v p ípad  zvlá�tních a záva�ných d vod . Rozhodnutí p istoupit ke 

kn �skému sv cení p íslu�í diecéznímu biskupovi, pokud tu nejsou jiné p eká�ky 

vyhrazené Svatému stolci. Vzhledem k výjime nosti takového p ípadu je vhod-

né, aby se biskup p edem poradil s Kongregací pro katolickou výchovu v otázce 

programu intelektuální a teologické p ípravy kandidáta a s Kongregací pro klérus 

ohledn  programu pastora ní p ípravy a postoj  jáhna ke kn �ské slu�b .�58

55 . j. 263/97 ze dne 6. ervna 1997.
56 Direktá  62; Sm rnice BK 25.
57 Mt 23,2nn.
58 Direktá  5.
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Ve skute nosti o tak �velmi ídkou výjimku�, jak uvádí Direktá , nejde. O pres-

byterát toti� ne-li obvykle, tedy alespo  asto �ádají �enatí jáhni poté, co ovdoví. 

Bývá jim diecézním biskupem vyhov no u� s ohledem na chronický nedostatek 

kn �í � to jsou ony �zvlá�tní a záva�né d vody�. A to nedostatek kn �í nejen v na�í 

zemi, ale i ve sv tovém rozm ru. Také není z ejmé, co by se diecézní biskup v obou 

kongregacích, které �adatele pochopiteln  neznají, asi tak dov d l�

2.3 Spole né normy

V p edchozích oddílech byly uvedeny jen ty p edpoklady pro p ijetí jáhenského 

sv cení, které jsou charakteristické pro tu kterou kategorii, resp. subkategorii 

jáhn . Vedle toho je ov�em kanonickým právem stanovena ada dal�ích p edpo-

klad  a podmínek, které jsou spole né pro v�echny kategorie jáhn , ano n kdy 

i pro p ijetí presbyterátu. Zde bude podán pouze jejich vý et, p i em� budeme 

voln  sledovat systematiku ordina ního práva, jak je obsa�eno v Kodexu kano-

nického práva.

 � Sv cenec musí být pok t ným mu�em.59 Tento po�adavek na sv cence je také 

(jako jediný a alespo  zatím) stanoven k platnosti (ad validitatem) ordinace, 

jeho� poru�ení by m lo za následek absolutní neplatnost sv cení; v�e ostatní je 

t eba dodr�et jen k jeho dovolenosti (ad liceitatem). Otázka mo�ného sv cení 

�en na jáhenky spadá v sou asnosti do oblasti úvah de lege ferenda.

 � Sv cenec se pro jáhenství musí rozhodnout svobodným aktem v le.60 Otázkou, 

kterou kodex výslovn  nezodpovídá, je, jak by tomu bylo s platností jáhenské 

ordinace, pokud by sv cenec byl k jejímu p ijetí n jakým zp sobem nucen. 

Proto Sm rnice BK nedovoluje ohla�ovat i dop edu organizovat jáhenské 

sv cení, dokud o n m ordiná  nevydá dekret, nebo  �chování tohoto druhu 

m �e mít formu psychického tlaku, kterému je t eba bránit v�emi mo�nými 

zp soby.�61 Asi nelze íci, �e by takové sv cení bylo bez dal�ího absolutn  

neplatné, tak�e by se k této neplatnosti muselo p ihlí�et ex o   cio � sv cenec 

se mohl nátlaku podvolit, ale v okam�iku sv cení funkci jáhna vnit ním úko-

nem v le akceptovat. Je v�ak myslitelné, �e by z tohoto d vodu u církevního 

59 Kán. 1024 CIC/1983. Sm rnice BK dopl uje: �Kandidátem trvalého diakonátu m �e být mu� 
obda ený zvlá�tním darem povolání ke slu�b  v církvi, který toto povolání objevil v osobním 
dialogu s Bohem� ( l. 17).

60 Kán. 1026 CIC/1983; Sm rnice BK 29.
61 l. 70.
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 soudu následn  napadl platnost ordinace práv  pro absenci svobodné v le.62 

Lze uva�ovat asi takto: udílení a p ijetí svátosti sv cení je právním jednáním 

sui generis � má u subjekt  tohoto právního vztahu korelativní právní následky 

(je tedy právní skute ností).63 A obecné normy kodexu, upravující podmínky 

platného právního jednání, v kán. 125 § 2 stanoví, �e �jednání vykonané z vel-

kého, protiprávn  zp sobeného strachu [�] je platné, pokud právo nestanoví 

jinak; m �e v�ak být rozsudkem soudu zru�eno bu  z podn tu po�kozené 

strany nebo [�] z ú ední povinnosti.� Právní jednání vykonané ádn  co do 

vn j�ích prvk  se toti� t �í presumpci platnosti, dokud není ú edn  prokázán 

opak. Bylo by tedy i v tomto p ípad  mo�no mluvit o relativní (ne)platnos-

ti takové ordinace. Samoz ejmým p edpokladem platnosti sv cení je ov�em 

i zp sobilost sv titele i sv cence k právnímu jednání � trvale amentní osoba 

je toti� pova�ována za nezp sobilou k právnímu jednání.64

 � Sv cenec musí nejprve (na samém po átku formace) p edlo�it diecéznímu bis-

kupovi, resp. vy��ímu p edstavenému následující doklady:65 písemnou �ádost 

s vypsáním motiv , které jej vedly k tomuto rozhodnutí, dále vlastní �ivotopis 

a kone n  vypln ný formulá  p ihlá�ky s tam uvedenými p ílohami. Dále musí 

ordiná  obdr�et písemné p edstavení kandidáta fará em nebo vy��ím p edstave-

ným jménem onoho spole enství spolu s charakteristikou dosavadní pastora ní 

anga�ovanosti, písemné testimonium léka e, �e je t lesn  zdráv, a (ve zvlá�tních 

p ípadech) výsledky test  provedených u ur eného psychologa. Na základ  

t chto doklad  a pohovoru p ed p íslu�nou komisí ustavenou ordiná em bude 

rozhodnuto o p ijetí i nep ijetí uchaze e do propedeutického období formace.66 

Toto období kon í exerciciemi aspirant  a jejich rodin a slavnostním liturgic-

kým ob adem uvedení do skupiny kandidát  jáhenství.67

62 K procesní stránce takového podání viz kán. 1708�1712 CIC/1983 (�Zále�itosti o prohlá�ení 
neplatnosti svátosti sv cení�).

63 Z hlediska kategorizace právních skute ností bude z ejm  pat it mezi tzv. variae causarum  gurae.
64 Kán. 99 CIC/1983.
65 Sm rnice BK 61.
66 �Propedeutické období � to je doba, b hem které se neabsolvují p edná�ky, ale pouze modlitební 

a výchovná setkání, re exe a konfrontace, napomáhající objektivnímu rozpoznání povolání, probí-
hající podle dob e rozpracovaného plánu [�]. Slou�í také k seznámení se s teologií a spiritualitou 
jáhenství�� (Sm rnice BK 62).

67 Sm rnice BK 63.
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 � Sv cenec aspirující na trvalé jáhenství musí prod lat formaci zp sobem v právu 

stanoveným. Kodex k tomu uvádí: �Uchaze i o trvalé jáhenství se vzd lávají 

podle p edpis  biskupské konference, aby mohli rozvíjet sv j duchovní �ivot 

a aby mohli ádn  plnit povinnosti, které vyplývají z jáhenství: 1° mladí lidé 

pobývají alespo  t i roky v n kterém zvlá�tním dom , pokud diecézní biskup 

ze záva�ných d vod  nestanovil jinak; 2° mu�i v kem vyzrálej�í, a  �enatí 

nebo ne�enatí, se vzd lávají po t i roky zp sobem stanoveným biskupskou 

konferencí.�68 Ne v�dy v�ak lze tyto normy v praxi splnit. Na to pamatuje Ratio, 

kdy� stanoví, �e v p ípadech, ve kterých by takováto formace nebyla mo�ná, �je 

t eba aspiranta sv it do výchovy dobrému kn zi, který by se o n ho staral, u il 

ho a mohl pak dosv d it jeho moudrost a zralost.�69 eholníci a lenové seku-

lárních a apo�tolských institut  absolvují formaci podle norem vlastního práva 

(ius proprium).70 Formaci trvalých jáhn  je v nována celá IV. ást ímského 

Ratio.71 Rozli�uje se tam formace lidská, duchovní, doktrinální (intelektuál-

ní) a pastora ní (tj. zejména praxe ve farnostech). Vychází p itom analogicky 

z dokumentu neprávní povahy � z postsynodální apo�tolské adhortace pape�e 

Jana Pavla II. o výchov  kn �í Pastores dabo vobis z roku 1992.72 Partikulární 

právo73 po ítá mezi osoby (spolu)zodpov dné za formaci trvalých jáhn  na 

prvním míst  diecézního biskupa (pop . vy��ího eholního p edstaveného), 

dále diecézního vedoucího formace (jmenovaného diecézním biskupem), fa-

kultativn  tutora (kterého si m �e p ibrat vedoucí formace a který je p ímým 

pr vodcem aspiranta), duchovního v dce (kterého si naopak volí kandidát), 

vlastního fará e i pov eného kn ze, dále (po doktrinální stránce) vyu ující 

teologických fakult, na kterých se kandidáti p ipravují, ale i kandidátovu vlastní 

rodinu a farnost, pop . i n kterou jinou církevní organizaci nebo hnutí. Tento 

forma ní program, který stanoví BK, je závazný pro v�echny kandidáty, má 

trvat nejmén  t i roky a vedle propedeutického období obsahuje studium na 

teologické fakult , jako� i ú ast na programu pravidelných forma ních setkání; 

68 Kán. 236 CIC/1983; Sm rnice BK 31�58. 
69 RF 53.
70 RF 52.
71 RF 66�88.
72 eský text vydalo eské katolické nakladatelství ZVON v Praze roku 1993.
73 Sm rnice BK 31�43.
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ta se z d vod  pracovních závazk  a rodinných povinností kandidát  mají rea-

lizovat ve ve erních hodinách, na konci týdne, p ípadn  ve volném ase mimo 

pracovní dobu.74 Jen výjime n  a v od vodn ných p ípadech lze u kandidát  

trvalého jáhenství p ipustit speciální (individuální) forma ní program.75

 � Sv cenec musí absolvovat právem stanovené vzd lání.76 Tím je v eské repub-

lice alespo  bakalá ské studium v oboru teologie nebo studia se srovnatelným 

obsahem na n jaké katolické teologické fakult  (po et p edná�ek a seminá  

má ítat nejmén  tisíc hodin). Pro jáhny zam stnané v církvi se v�ak tamté� 

doporu uje absolvování magisterského studia teologie.77

 � Sv cenec musí mít podle úsudku ordiná e nále�ité vlastnosti78 a být shledán 

vhodným (utilis) pro církevní slu�bu. Toto �et ení (tzv. skrutinium) zahrnuje 

jednak prost edky obligatorní (sv dectví toho, kdo je odpov dný za formaci, 

o vlastnostech po�adovaných k p ijetí svátosti, a to o kandidátov  správné 

nauce, opravdové zbo�nosti, dobrých mravech a vhodnosti k výkonu slu�by, 

a dále vysv d ení o t lesném a du�evním stavu kandidáta, vystavené po ád-

ném vy�et ení), jednak prost edky fakultativní, které p íslu�ný p edstavený 

pova�uje za u�ite né podle okolností doby a místa, jako jsou nap . písemná 

sv dectví, ohlá�ky apod.79 ímské Ratio k tomu uvádí: �Na konci p ípravné 

doby zodpov dný za formaci, po porad  s týmem vychovatel  a s p ihlédnutím 

ke v�em okolnostem, které má k dispozici, p edlo�í p íslu�nému biskupovi 

(nebo kompetentnímu vy��ímu p edstavenému) potvrzení obsahující pro l 

osobnosti aspirant  a na po�ádání i úsudek o zp sobilosti.�80

 � Sv cenci nesmí v p ijetí jáhenského sv cení bránit �ádná p eká�ka � ani trvalá 

(irregularitas) ani do asná ili prostá (impedimentum simplex). Iregularita 

bránící p ijetí jáhenského sv cení existuje u toho, 1° kdo je sti�en n jakou 

formou amence i jiné psychické nemoci, která podle posudku znalce iní 

kandidáta neschopným konat jáhenskou slu�bu; 2° kdo se dopustil trestného 

74 Sm rnice BK 45n.
75 Sm rnice BK 49 ve spojení s l. 53n RF.
76 Kán. 236 odst. 2 CIC/1983.
77 Sm rnice BK 55.
78 Kán. 1025 § 1 CIC/1983.
79 Kán. 1051 CIC/1983.
80 RF 44.
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inu apostaze, hereze nebo schismatu; 3° kdo uzav el neplatné (by  i jen civilní) 

man�elství, kdy� mu v tom bránila p eká�ka man�elského svazku nebo sv cení 

nebo ve ejného slibu istoty, anebo kdo se takto o�enil s �enou vázanou platným 

man�elstvím nebo ve ejným slibem istoty; 4° kdo se dopustil trestného inu 

vra�dy nebo úmyslného dokonaného potratu, jako� i ti, kdo na n m pozitivn  

spolupracovali; 5° kdo sám sebe i jiného úmysln  zmrza il nebo se pokusil 

o suicidium; 6° kdo vykonal úkon ze svátosti sv cení, vyhrazený biskup m 

nebo kn �ím, a koli toto sv cení nem l. Prostou p eká�kou k p ijetí jáhenského 

sv cení je naproti tomu sti�en ten, kdo 1° zastává klerik m zakázaný ú ad nebo 

majetkovou správu, z nich� musí skládat ú ty, dokud neslo�í ú ad i nepodá 

vyú tování a není tak ú adu i správy zpro�t n, a dále ten, kdo 2° byl nedávno 

pok t n (tzv. neofyta), dokud se podle úsudku ordiná e dostate n  neosv d il. 

K es ané, kte í by se o takových p eká�kách bránících kandidátovi v p ijetí 

diakonátu dov d li, jsou povinni oznámit to je�t  p ed plánovaným sv cením 

jeho vlastnímu ordiná i nebo fará i.81

 � Sv cenec musí být p ed p ijetím jáhenského sv cení bi movaný,82 ov�em 

(na rozdíl od k tu) pouze k dovolenosti sv cení, nikoli k jeho platnosti.

 � Sv cenec musí být (s výjimkou eholník  klerických institut ) liturgickým 

ob adem (ritus admissionis), pokud mo�no konaným ve ejn  a ve sváte ní 

den, p ijat vlastním ordiná em mezi kandidáty jáhenství, ím� se osv d uje, 

�e církev p ijímá jeho nabídku83 a povolává ho k tomu, aby se p ipravil k p i-

jetí posvátného stavu, a tak byl p ijat mezi kandidáty jáhenství. Ob adu mají 

p edcházet jednak duchovní cvi ení kandidáta, jednak podání vlastnoru n  

sepsané �ádosti o zapsání mezi kandidáty jáhenství, adresované jeho ordiná-

i, a následn  vlastní zápis mezi kandidáty jáhenství, který v�ak kandidátovi 

je�t  nezakládá subjektivní právo na p ijetí jáhenského sv cení:84 �Do sku-

piny kandidát  mohou být za len ni pouze ti, u kterých diecézní biskup (nebo 

vy��í eholní p edstavený) získá � a  ji� skrze osobní poznání nebo na základ  

informací od zodpov dných � pevnou morální jistotu o jejich schopnosti.�85 

81 Kán. 1025 § 1 ve spojení s kán. 1041�1043 CIC/1983. Sm rnice BK 28.
82 Kán. 1033 CIC/1983.
83 �Rozhodující hlas v rozpoznání povolání pat í církvi�� (Sm rnice BK 18).
84 Kán. 1034 CIC/1983; RF 45�48; Sm rnice BK 29.
85 Sm rnice BK 63.
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Nicmén  uvedení do skupiny kandidát  je pova�ováno za první znamení uznání 

povolání k jáhenskému stavu. Vy�aduje v�ak potvrzení v následujících letech 

formace, ne� bude p ijato rozhodnutí o p ipu�t ní kandidáta ke sv cení.86

 � Sv cenec musí p ed p ijetím diakonátu na základ  své písemné �ádosti p ijmout 

slu�by (ministeria, bývalá ni��í sv cení): po ukon eném prvním roce formace 

slu�bu lektora, po druhém roce formace slu�bu akolyty; ta musí být kandidá-

tem vykonávána nejmén  �est m síc . Tyto slu�by se ud lují �s cílem být lépe 

p ipraven na budoucí slu�bu slova a oltá e. [�] Kandidáti pak p istupují ke 

svátosti sv cení s plným v domím svého poslání, duchem horliví, ,pohotoví ve 

slu�b  Pánu, vytrvalí v modlitb  a vnímaví k pot ebám v ících. �87 P i ud -

lování slu�eb bere p íslu�ný ordiná  (p edstavený) v úvahu pokrok kandidáta 

ve formaci a jeho vlastnosti a charakter.

 � Sv cenec musí p edlo�it vlastnímu biskupovi nebo vy��ímu eholnímu p ed-

stavenému vlastnoru n  sepsané a podepsané prohlá�ení (declaratio), jím� 

osv d uje, �e jednak dobrovoln  a svobodn  hodlá p ijmout jáhenské sv cení, 

jednak �e se chce natrvalo v novat církevní slu�b  (tzv. mancipa ní prohlá�ení), 

a sou asn  po�ádat o ud lení sv cení; tato �ádost musí být oním p edstaveným 

písemn  p ijata.88 �Rozhodnutí o p ipu�t ní ke sv cení iní diecézní biskup 

nebo eholní p edstavený na základ  osobní znalosti kandidáta nebo na základ  

dokumentace, která je mu p edána. Pozitivní rozhodnutí o p ipu�t ní musí být 

vyjád eno formou dekretu vydaného ve vhodnou dobu p edem � ne pozd ji 

ne� m síc p ed datem sv cení.�89 Stejn  tak je ov�em p irozen  nutno sd lit 

kandidátovi rozhodnutí negativní � v�dy  jde o správní akt, který lze napadnout 

správním odvoláním (hierarchickým rekurzem).90

86 Tamté�, l. 64.
87 RF 57; Sm rnice BK 29. Viz té� MP Pavla VI. Ministeria quaedam ze dne 15. srpna 1972, AAS 

64 (1972), s. 529�534.
88 Kán. 1036 ve spojení s kán. 1034 § 1 CIC/1983.
89 Sm rnice BK 68.
90 V této souvislosti Sm rnice BK uvádí, �e �není správné, aby rodina nebo farní spole enství 

automaticky p edpokládala jeho budoucí sv cení, ani� byl tento fakt sd len ze strany kompetentní 
moci, a zvlá�t  aby bylo bez tohoto o ciálního sd lení ohlá�eno datum nebo in ny p ípravy na 
sv cení� ( l. 70).
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 � Sv cenec, který není �enatý, musí p ed p ijetím jáhenského sv cení p edepsa-

ným ob adem p ed Bohem a církví ve ejn  p ijmout závazek celibátu,91 a to 

i v p ípad , �e slo�il v né sliby v n jaké eholi; slova tohoto kánonu �nebo 

slo�il do�ivotní sliby v eholní spole nosti� je tedy t eba pova�ovat za zru�ená 

podle druhého vydání Editio typica de ordinatione episcoporum, presbyterorum 

et diaconorum, kde se u ob adu sv cení jáhn  v l. 228 výslovn  uvádí, �e 

slib celibátu skládají i eholní kandidáti.92 Má to svou logiku � pokud by toti� 

následn  získali sekulariza ní indult a opustili eholi, nebyli by povinností 

celibátu vázáni.

 � Sv cenec musí p ed p ijetím diakonátu absolvovat alespo  p tidenní exercicie 

podle pokyn  ordiná e. Spln ní této povinnosti je nutno p ed ud lením sv cení 

nahlásit sv titeli.93 Vlastní sv cení podle ímského ponti kálu má probíhat p i 

slavné m�i, pokud mo�no v ned li nebo zasv cený svátek. �V p ípad  �enatých 

sv cenc  je t eba b hem ob adu klást mimo ádný d raz na ú ast man�elky 

a d tí.�94

 � Sv cenec musí svému ordiná i p edlo�it doklady po�adované kanonickým 

právem pro ud lení diakonátu, tj. osv d ení o p ijetí svátostí k tu a bi mování, 

o p ijatých slu�bách lektora a akolyty, osv d ení o u in ném mancipa ním pro-

hlá�ení a �ádost o ud lení sv cení, osv d ení o ádn  vykonaném studiu a �e-

natý sv cenec nadto také osv d ení o uzav ení man�elství a souhlas man�elky.95

 � Sv cenec musí p ed p ijetím jáhenského sv cení osobn  slo�it vyznání víry 

i promisorní p ísahu ve zn ní schváleném Apo�tolským stolcem, �e bude ádn  

plnit své kanonické povinnosti, vyplývající z ú adu p ijatého jménem církve.96

 � Sv cenec, který není pod ízen svému sv titeli (tj. cizí diecézan nebo len e-

holního institutu), musí krom  toho sv titeli p edlo�it tzv. propou�t cí listinu 

91 Kán. 1037 CIC/1983; RF 63; Sm rnice BK 69.
92 V e�tin  viz ímský ponti kál, nov  uspo ádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, 

vydaný pape�em Pavlem VI. a upravený pé í pape�e Jana Pavla II., vyd. BK, Praha, 2008, s. 238.
93 Kán. 1039 CIC/1983; Sm rnice BK 70.
94 RF 65.
95 Kán. 1050 CIC/1983.
96 Kán. 833 odst. 6, kán. 1120 CIC/1983. Ú ední text od CFid Professio  dei et Iusiurandum  delitatis 

in suscipiendo o   cio nomine Ecclesiae exercendo, in: AAS (1989), s. 104�106.
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ke sv cení (litterae dimissoriae), vystavenou vlastním ordiná em.97 Ta musí 

obsahovat prohlá�ení, �e kandidát p edlo�il v�echny po�adované doklady, �e 

bylo provedeno kanonické �et ení (scrutinium ad normam iuris) a �e vysta-

viteli listiny je známa kandidátova vhodnost. V p ípad  eholník  nebo len  

spole ností apo�tolského �ivota musí listina navíc obsahovat prohlá�ení, �e 

kandidát je trvale za len n (inkorporován) do spole nosti (u eholník  do-

�ivotními sliby)98 a �e je pod ízeným vystavitele listiny. Av�ak i po obdr�ení 

t chto �dimisoriálek� sv titel tuto svátost neud lí, má-li pochybnosti o tom, 

�e kandidát je pro p ijetí jáhenského sv cení vhodný.99

3. Man�elka trvalého jáhna

O této problematice bude v této kapitole pojednáno nejprve jak de lege lata, tak 

zejména s ohledem na faktický stav (3.1), jednak s p ihlédnutím k (ne)mo�nosti in-

spirace východním kanonickým právem (3.2), jednak kone n  de lege ferenda (3.3).

3.1 Právní a faktické postavení man�elky trvalého jáhna

O právním postavení man�elky trvalého jáhna lze vlastn  sotva mluvit. Jedinou 

zmínku o ní v Kodexu kanonického práva obsahuje kán. 1031 § 2, který po�aduje, 

aby dala k jáhenskému sv cení svého man�ela sv j souhlas (consensus) � dokonce 

ani ne písemnou formou, i kdy� to lze p edpokládat jako samoz ejmé. Tím její 

kanonická role kon í. Z platné kodexové právní úpravy vypadl po�adavek z MP 

Sacrum diaconatus ordinem, �e toti� nelze kandidáty jáhenství ke sv cení p ipustit 

�dokud není znám nejen man�el in souhlas, ale té� její ádný k es anský �ivot 

a její p irozené vlastnosti, aby nebyly p eká�kou i zábranou man�elov  slu�b .�100 

Podle té�e normy se na stran  man�elky (a ov�em i man�ela a spole ných d tí) 

vy�adovala dobrá pov st.

Namísto toho ímské Ratio ukládá kn zi odpov dnému za formaci jáhn  

(tzv. formátorovi), aby se je�t  v p ípravné dob  kandidáta, tj. po vstupu mezi 

97 Kán. 1052 § 1 a 2 CIC/1983; RF 54.
98 Pokud by tomu toti� tak nebylo, do�lo by k paradoxní situaci, �e nov  vysv cený jáhen by byl 

per nefas inkardinován nikoli do svého institutu, jak to p edpokládá u v ných profes  kán. 266 
§ 2 CIC/1983, nýbr� do místní církve.

99 Kán. 1052 § 3 CIC/1983.
100 SDO III, 13.
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aspi ranty k jáhenství,101 sna�il �o navázání kontakt  s rodinami �enatých aspi rant , 

aby se ujistil o jejich ochot  p ijmout a podporovat povolání jejich rodinného p í-

slu�níka.�102 Také se má sna�it, nakolik je to mo�né, do p ípravy budoucích jáhn  

aktivn  zapojit i jejich man�elky,103 které k jáhenskému sv cení man�ela budou 

muset dát souhlas, stejn  jako je pozvat (vyzvat) k ú asti na vlastním jáhenském 

sv cení jejich man�ela.

Co ale tento souhlas man�elky budoucího jáhna obná�í? Jde o �bianco� �ek 

i sm nku, jí� se �ena a priori zavazuje, �e bude s chápavostí man�elky jáhna 

respektovat v�e, co s sebou výkon funkce jáhna u jejího man�ela obná�í? St hovat 

se s man�elem, kdykoli bude svým ordiná em p elo�en na jiné p sobi�t ? Tento 

problém jist  neexistuje u �minidiecézí� italského typu, zato jist  p ipadá v úvahu 

u nás, kdy nap . v rámci pra�ské arcidiecéze m �e být takový jáhen ustanoven od 

Rakovníka po Kolín a od Roudnice nad Labem po Petrovice u Sedl an. A je to 

p ece p edev�ím práv  povinnost ujmout se výkonu svého povolání v míst  usta-

novení, která je hlavním obsahem slibu poslu�nosti, kterou jáhen svému ordiná i 

p i sv cení slibuje, jak to výslovn  p ipomíná ímský Direktá :104 �Tento pohled 

na poslu�nost p ipravuje jáhna k p ijetí p esn  vymezených povinností podle toho, 

jak to ur uje církevní zákon: ,Pokud duchovní neomlouvá zákonná p eká�ka, jsou 

povinni p ijmout a v rn  plnit úkol, který jim ulo�il jejich ordiná . �

Jaké je p itom faktické postavení jeho man�elky? Pravideln  je zam stnaná, 

proto�e z platu man�ela-jáhna by její rodina prost  nevy�ila, a t eba má d ti, které 

je�t  chodí do �koly. Nejednou bývá (z tého� d vodu) v civilním povolání zam st-

nán i její man�el. Výslovn  s tím po ítá i kodex: ��enatí jáhnové, kte í se zcela 

v nují církevní slu�b , zasluhují odm nu, z ní� mohou uspokojit pot eby své i své 

rodiny; ti, kte í pobírají odm nu ze sv tského zam stnání, které vykonávají nebo 

vykonávali, hradí své �ivotní náklady z t chto p íjm � � ale p ece i oni slibovali 

svému ordiná i poslu�nost!105 S tím v�ím je ast j�í st hování z d vodu následování 

man�ela do místa výkonu jeho povolání jen velmi obtí�n  slu itelné a zále�í jen na 

101 Vstup do takové aspirantury není toté�, jako liturgický ob ad p ijetí mezi kandidáty jáhenského 
sv cení (ritus admissionis) podle kán. 1034 § 1 CIC/1983 a l. 45�48 RF.

102 RF 42.
103 RF 43.
104 Direktá  8.
105 Kán. 281 § 3 CIC/1983.
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mí e empatie p íslu�ného ordiná e � a ta m �e být r zná. Neobstojí p irovnání, �e 

takto jsou na tom nap . i man�elky voják  z povolání � není �ádným tajemstvím, 

�e práv  tyto vynucené zm ny bydli�t  jsou významným faktorem v rozvodovosti 

takových man�elství.

A tak vlastn  jediná z �prerogativ�, jí� se man�elky jáhn  (ov�em a� po jejich 

smrti) t �í, vyplývá z normy z Direktá e, �e toti� �jestli�e z stane vdovou jáhno-

va �ena, a  není podle mo�nosti kn �ími a v ícími nikdy zanedbávána ve svých 

pot ebách.�106 Jist �e by bylo vítáno, aby jí bylo právem nadále výslovn  zaji�t no 

alespo  stávající bydlení v církevním objektu, pokud jej s man�elem-jáhnem obý-

vala. Ale je to alespo  n co oproti farním hospodyním, které (alespo  u nás) po 

smrti duchovního, kterému t eba celý �ivot ob tav  a nezi�tn  slou�ily, z stávají 

po jeho smrti zcela bezprávnými a je jen na onom duchovním, jak na její materiální 

zaji�t ní pro p ípad své smrti pamatoval.

Poslední zmínku o man�elkách �enatých jáhn  obsahuje ímský Direktá  

v p edposledním lánku: �Pro �enaté jáhny budou krom  jiných naplánovány 

iniciativy a aktivity trvalé formace, které podle vhodnosti zahrnou n jakým zp -

sobem i man�elky a celou rodinu, v�dy v�ak s ohledem na podstatný rozdíl úkol  

a na z etelnou nezávislost slu�by.�107 Obdobn  mluví Sm rnice BK:108 �Mu� 

i �ena vstupující do spole ného �ivota jsou vyzváni, aby pomáhali a slou�ili sob  

navzájem (srov. GS 48). Proto také �ena má bezprost ední podíl na jeho jáhenské 

slu�b .109 Jáhen i jeho �ena mají být �ivým p íkladem v rnosti a nerozlu itelnosti 

k es anského man�elství. [�] Jejich �ivot má být sv dectvím toho, jak rodinné 

povinnosti, práce a slu�ba mohou být harmonizovány slu�bou k poslání církve. 

Jáhni, jejich �eny a jejich d ti mohou být p íkladem a povzbuzením pro v�echny 

ostatní, kte í se sna�í o formaci svého rodinného �ivota.� Bohu�el, tato spí�e 

doporu ující norma ani v náznaku nedává tu�it, �e (a jak) by normativní právní 

úprava této harmonizaci poslání jáhna s rodinnými právy a povinnostmi jeho 

man�elky m la napomoci.

106 Direktá  61.
107 Direktá  81.
108 l. 57.
109 Nicmén  man�elka nemusí slibovat, �e se bude aktivn  podílet na slu�b  svého man�ela -jáhna. 

Sta í, kdy� písemn  prohlásí, �e je s jáhenským sv cením svého man�ela srozum na (viz 
nap . MK 1031, 4 b/).
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3.2 Mo�ná inspirace na k es anském Východ ?

Nabízí se námitka, �e takto jsou na tom nejen man�elky jáhn , ale i kn �í ve vý-

chodních církvích (a  sjednocených i autokefálních). Kandidáti t chto sv cení 

bývají toti� podle práva vlastní církve sui iuris (p irozen  s výjimkou eholník ) 

ji� �enatí,110 a i v jejich p ípad  se vy�aduje p ivolení man�elky: �Autorita, která 

p ipou�tí kandidáta ke svátostnému sv cení, zajistí [�] potvrzení o uzav ení man-

�elství a písemný souhlas man�elky, jedná-li se o �enatého kandidáta.�111

Na první pohled tedy mezi normativní úpravou Západní církve a Východ-

ních církví v této oblasti nejsou zásadní rozdíly. Existuje v�ak minimáln  jedna 

významná faktická odchylka. Man�elka duchovního východní církve musí být 

toti� vlastn  u� od po átku známosti srozum na s tím, �e si bude brát budoucího 

duchovního, a to se v�ím, co to obná�í � a to zdaleka není jen disponibilita její-

ho budoucího man�ela. Jakkoli to není nikde v normativních textech (alespo  

v�eobecného katolického východního práva) uvedeno, její postavení ve farnosti 

(zvlá�t  jde-li o man�elku fará e) nese speci cké rysy, které z povahy v ci nelze 

shledat u man�elek ostatních farník . Bydlí ve farním dom , který není jen jejím 

privátním bydli�t m, ale slou�í také farnosti; o tento d m se stará a koordinuje 

innosti k zaji�t ní jeho chodu (v etn  oblasti pastorace); nem �e si nárokovat 

stejné soukromí, jako man�elky ostatních farník  apod. Partikulární právo jí m �e 

sv it dal�í úkoly. Tak, jako její man�el-duchovní je �ba u�ka� své farnosti, tak 

jeho man�elka je v té�e farnosti �ma u�ka� � n kde je tak dokonce titulována. 

Má prost  ve farnosti svého man�ela jakýsi speci cký kvazio ciální status (snad 

lze íci: privilegovaný), který na Západ  z povahy v ci nem �e mít farní hospodyn  

(ani t eba v N mecku tzv. Seelsorgehelferin).

Jinak je tomu u man�elky trvalého jáhna v západní církvi. Ta si brala za man�ela 

�normálního� (ani ne tehdy nutn  v ícího) mu�e, který v dob  s atku zpravidla 

nem l ambice stát se trvalým jáhnem, uvá�í-li se, �e k trvalému diakonátu po�aduje 

právo (jak bylo vý�e uvedeno) minimální v k p tat iceti let. Po uzav ení man�elství 

s ním bydlela v soukromém dom  i bytu � tedy nikoli ve farní budov . A najednou 

( asto i po konverzi) se její man�el rozhodne pro kvali kovanou slu�bu v církvi 

v podob  trvalého diakonátu. K tomu ov�em pot ebuje souhlas své man�elky. M �e 

110 Viz kán. 758 § 3 CCEO.
111 Kán. 769 § 1 odst. 2 CCEO.
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mu jej odep ít, jestli�e jej stále miluje a ví, �e tento diakonát se stal jeho velkou 

�ivotní touhou? P itom musí alespo  tu�it, �e dosavadní zp sob jejího man�elského 

a rodinného �ivota dozná jistých zm n (pravideln  mezi n  bude � bohu�el � pat it 

nap . pokles �ivotní úrovn ).

Dal�ím (nemén  záva�ným) rozdílem bude bezpochyby skute nost, �e � na 

rozdíl od prost edí východních církví � v latinské církvi existují v i �enatým 

duchovním (by  jen s jáhenským sv cením) stále je�t  jisté p edsudky. ímský 

Direktá  sice po�aduje: �Man�elka jáhna, která dala souhlas k man�elov  volb , a

je podporována a povzbuzována, aby pro�ívala vlastní úlohu radostn  a skromn  

a oce ovala v�e, co se týká církve, a zvlá�t  úkoly sv ené man�elovi. Proto je 

vhodné, aby byla informována o innosti man�ela, aby se v�ak vyst íhala ka�dého 

nepat i ného zásahu a uvedla tak v soulad a realizovala vyvá�ený a harmonický 

vztah mezi �ivotem rodinným, profesionálním a církevním.�112

Také sm rnice BK konstatuje, �e také jáhnova �ena �má bezprost ední podíl 

na jeho jáhenské slu�b .�113 To je jist  precizn  formulované a vítané desiderium 

vysokých církevních orgán , av�ak realita �v terénu� bývá (bohu�el) jiná: ve sku-

te nosti man�elka jáhna nejen �e nepo�ívá n jakého zvlá�tního postavení ve farnosti 

(mo�ná by mu asi i obtí�n  p ivykala), ale nahlí�í se na ni nejednou jako na tu, jí� 

nebýt, mohl se její man�el stát kn zem� Hodn  tady zále�í na fará i, pod jeho� 

jurisdikcí obvykle jáhen svou funkci vykonává.

U� z t chto spí�e fragmentárních úvah vyplývá, �e pro odli�nost disciplinární 

i spirituální tradice církví k es anského Východu a západní církve bude sotva 

mo�né v této oblasti západního trvalého diakonátu se p ímo inspirovat legislativou 

i oby eji orientálních církví; spí�e bude nutno hledat vlastní normativní cestu.

3.3 Úvahy de lege ferenda

Mo�né problémy, které byly vý�e nastín ny, se sna�í zmírnit Direktá , kdy� 

v l. 8 stanoví: �Biskup p edá jáhnovi ú ední dekret, v n m� mu p id lí úkoly od-

povídající jeho osobním schopnostem, �ivotu v celibátu nebo v rodin , vzd lání, 

v ku a snahám uznaným jako duchovn  platným. Dále budou také ur eny území 

nebo osoby, na n � bude zam ena apo�tolská slu�ba [�].� Z tohoto textu sice 

jednozna n  vyplývá, �e je povinností biskupa p i vystavení takového dekretu 

112 Direktá  61.
113 l. 57.
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brát z etel zejména na kanonický status kandidáta, toti� zda je svobodný i �e-

natý, a tomu obsah dekretu p izp sobit; ov�em jde o povinnost nevynutitelnou�

Ze souvislosti vyplývá, �e takový dekret vystaví biskup a� po jáhenském sv -

cení. To je ov�em problematické, proto�e kandidát jáhenství by m l je�t  p ed 

sv cením v d t, kde bude p sobit.114 Ale i kdyby obsah tohoto dekretu byl s do-

ty ným domluven je�t  p ed jeho jáhenským sv cením, neplyne z toho pro n ho 

�ádná jistota. Individuální správní akty toti� v kanonickém právu nikdy nenabývají 

právní moci, proto mohou být kdykoli revokovány, zm n ny i nahrazeny jinými. 

To se týká jak toho, kdo správní akt vydal, tak jeho nástupc  v ú ad .

Jediný zp sob, který by tyto problémy mohl eliminovat, by byla písemná do-

hoda, kterou by ordiná  je�t  p ed sv cením s budoucím jáhnem uzav el a která by 

vymezovala území, na n m� by doty ný mohl být ustanoven k výkonu jáhenské 

slu�by. V krajním p ípad , pokud by k dohod  nedo�lo, mohl by jáhen in spe svou 

kandidaturu vzít zp t. Tuto dohodu by bylo mo�no zm nit jen oboustranným kon-

senzem (viz zásadu pacta sunt servanda). K tomu v�ak není ze strany hierarchie 

p íli� chuti. U� pouhá p edstava, �e by nad ízený se svým pod ízeným uzavíral 

n jakou smlouvu, se jí jeví jako nep ijatelná. Za jediný mo�ný zp sob se pova�uje 

vydání mocenského ve ejnoprávního aktu (dekretu), jemu� se jeho adresát pod 

hrozbou sankce (dokonce i trestní)115 musí podrobit. Argumentuje se obvykle tím, 

�e jurisdik ní mocí nelze smluvn  disponovat. To ov�em platí o výkonu státní, 

resp. municipální moci; �ale mezi vámi tomu tak nebude!� (Mt 20,26).

P esto v�ak nejde o zále�itost, která by v oboru sv tského práva nebyla úsp �n  

vy e�ena. Tak nap . v pracovn právních vztazích sice platí, �e nad ízený m �e 

dávat pod ízenému závazné pracovní pokyny,116 av�ak místo výkonu jeho práce 

je sjednáno v pracovní smlouv 117 (tedy ve dvoustranném právním aktu) a lze je 

114 Právn  by bylo mo�no upravit to nap . tzv. suspenzivní podmínkou, nap . �S ú inností ode dne 
p ijetí jáhenského sv cení ustanovuji Vás��.

115 �Spravedlivým trestem bude potrestán, kdo [�] neuposlechne Apo�tolský stolec nebo ordiná e 
nebo p edstaveného, pokud zákonn  p ikazují nebo zakazují, a po napomenutí setrvá v neposlu�-
nosti� (kán. 1371 odst. 2 CIC/1983).

116 �Od vzniku pracovního pom ru je [�] zam stnanec povinen podle pokyn  zam stnavatele konat 
osobn  práci podle pracovní smlouvy [�]� (§ 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, dále jen ZP).

117 �Pracovní smlouva musí obsahovat [�] místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce 
[�] vykonávána� (§ 34 odst. 1 písm. b) ZP). �P elo�it zam stnance k výkonu práce do jiného místa, 
ne� bylo sjednáno v pracovní smlouv , je mo�né pouze s jeho souhlasem a v rámci zam stnavatele, 
pokud to nezbytn  vy�aduje jeho provozní pot eba� (§ 43 odst. 1 ZP).
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m nit také výlu n  vzájemnou dohodou. Není patrný d vod, pro  by tomu tak � 

práv  s ohledem na jáhnovu man�elku � nemohlo být i v p ípad  �enatých jáhn : 

nejprve dohoda o místu výkonu p sobení, a následn  � v mezích této dohody � 

dekret o ustanovení. Obecnému kanonickému právu by to jist  neodporovalo. 

Námitka, �e v p ípad  ustanovení duchovního nejde o pracovní, nýbr� o slu�ební 

pom r, sotva obstojí � kanonické právo ostatn  takové rozli�ování ani nezná. A u� 

v bec nehled  k principu platnému v ka�dém civilizovaném právním ádu, �e toti� 

právní jednání nesmí naru�ovat práva t etích osob (tzv. iura aliorum), k emu� p i 

ryze imperativním zp sobu ustanovování �enatých jáhn  m �e na stran  jejich 

man�elek snadno dojít. Mimo to omezené vnesení smluvního (konvencionálního) 

prvku do oblasti ustanovování �enatých jáhn  by neznamenalo �ádnou p evratnou 

zm nu personálního i ordina ního práva; jen by vyjad ovalo, �e ve zvlá�tních 

p ípadech m �e/má být k dispozici zvlá�tní norma (lex specialis), která pak bude 

mít p ed obecnou normou (lex generalis) aplika ní p ednost podle principu lex 

specialis derogat legi generali.

Záv r

Cílem lánku bylo zejména popsat právní p edpoklady p ijetí slu�by trvalého 

jáhna se speciálním zam ením na po�adovaný souhlas man�elky �enatého jáhna. 

Naproti tomu se lánek nezabýval nap . teologií jáhenství nebo obsahem výkonu 

jáhenské slu�by, pastora ními úkoly jáhn  atd., leda margináln , toti� nakolik 

to úzce souviselo s jeho tématem. Ostatn  takových pojednání teologické (tedy 

ne-právní) povahy ze sou asné doby existuje i v eském jazyce dost.118

Cíle formace trvalých jáhn  i jejich vlastní poslání pregnantn  vyjad uje ímský 

Direktá : ��V Je�í�ov  pastora ní lásce nachází jáhen sílu a vzor pro své jednání. 

Tatá� láska pobádá a podn cuje jáhna, aby ve spolupráci s biskupem a kn �ími 

posiloval poslání vlastní v ícím laik m ve sv t . Proto je podn cován ,k neustále 

dokonalej�ímu seznamování se se skute nou situací lidí, k nim� je poslán, k ro-

zeznání hlasu Ducha v historických okolnostech, v nich� se nachází, a k hledání 

118 Jen z (dnes u� bohu�el nevycházejícího) asopisu Teologické texty budi� namátkou uvedeno: 
KASPER, Walter, Trvalý diakonát. K sou asným výzvám v církvi a spole nosti, in: Teologické 
texty . 2004/5, s. 205nn; SKÁLOVÁ, Petra, Ke �Komentá i p ekladatele�, in: Teologické texty 
. 2009/1, s. 45; SKÁLOVÁ, Petra, M nící se obraz jáhna. D razy a tendence v teologii a praxi 

diakonátu, in: Teologické texty . 2008/2, s. 98�102; NOSEK, Luká�, K diskusi o diakonátu, 
in: Teologické texty . 2009/2, s. 93n atd.
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nejvhodn j�ích metod a neju�ite n j�ích forem k dne�nímu uskute ování jeho 

slu�by,  ve v rném a p esv d eném spole enství se Svatým otcem a s vlastním bis-

kupem.�119 Ké� tomu tak je na p ímluvu Panny Marie, �u itelky skryté slu�by�.120

Resumé

Autor v první kapitole svého lánku mapuje vývoj trvalého diakonátu od apo�tolských dob 

diferencovan  ve východních církvích a v církvi západní. Exkurs se zabývá otázkou jáhenek 

v katolické církvi. Druhá kapitola, v novaná platnému kanonickému právu, nejprve uvádí 

hlavní prameny platné právní úpravy trvalého diakonátu a následn  podává kategorizaci 

instituce jáhenství i p ehled právních podmínek k jeho p ijetí. Kone n  t etí kapitola se 

zabývá otázkami právního i faktického postavení man�elky �enatého jáhna a problém m, 

které z takové jáhenské slu�by mohou pro ni i pro její rodinu vyvstat.

Summary

Selected Legal Aspects of Institution of Permanent Diaconate

In the  rst chapter of his article, the author maps the development of the permanent diaconate 

since the apostolic times di  erently in the Eastern Churches and in the Western Church. 

The excursion deals with the issue of female deacons in the Catholic Church. The second 

chapter, devoted to canon law in force,  rst lists the main sources of the current regulation of 

the permanent diaconate and then provides a categorization of the institution of the diaconate 

and an overview of the legal conditions for its acceptance. Finally, the third chapter deals 

with the legal and factual status of the wife of a married deacon and the problems that may 

arise from such a deacon�s service for her and her family.

Klí ová slova: trvalé jáhenství, jáhenky, man�elky trvalých jáhn

Key words: permanent diaconate, female deacons, wives of permanent deacons

119 Direktá  73.
120 Tamté�, Modlitba k nejsv t j�í Pann  (in  ne).
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