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Úvod 

 Vidět církev jako společenství – communio – se po II. vatikánském koncilu stalo 

v teologii i v každodenním životě katolické církve běžnou záležitostí. Koncept společenství totiž 

dovoluje plodně nahlížet církev jak na rovině horizontální, co se týče žádoucí kvality 

mezilidských vztahů, tak na rovině vertikální, tedy tajemství daru Božího společenství lidem. 

Pojem společenství přitom nevyjadřuje jen důležitý aspekt nebo převažující dimenzi církve. 

Může posloužit i jako model, tedy jako soustava kategorií, tvořících interpretační nástroj 

tajemství církve. Právě rozměr tajemství, který je církvi jako nanejvýš komplexní božsko-lidské 

skutečnosti vlastní, je něco, co lze v rámci limitů lidského myšlení nahlížet jen analogicky. 

K tomu od počátků teologického uvažování slouží obrazné vyjadřování a v posledních 

desetiletích též ekleziologické modely. 

V naší práci vycházíme z tohoto pojetí pojmu společenství jako modelu církve. 

Představíme v ní, v našem jazykovém prostředí poprvé, ekleziologickou koncepci jednoho ze 

současných italských teologů, jímž je Severino Dianich, který své celoživotní ekleziologické 

zaměření nedávno shrnul ve svém Pojednání o církvi (Trattato sulla Chiesa. Brescia: Queriniana, 

2002). Jeho dílo je vhodným reprezentantem současného stavu teologické reflexe o církvi na poli 

komunionální ekleziologie, jak se bohatě rozvíjí od II. vatikánského koncilu dodnes. Jeho model, 

jejž nazývá ekleziogenetickým, je variantou modelu komunionálního. 

Nahlížení církve jako společenství nabízí rovněž ekumenické teologické přesahy. Užívají 

jej ostatně teologové rozličných křesťanských denominací a stává se i nástrojem konkrétního 

ekumenického dialogu mezi církvemi. Tento ekumenický potenciál pojmu a modelu společenství 

je v českém kulturně-historickém kontextu života církve velmi důležitý. I z tohoto hlediska je 

ekleziologická koncepce S. Dianiche pro české teologické prostředí inspirativní. Jeho 

ekleziologie není ekumenickou koncepcí v tom smyslu, že by byla nekonfesní či nadkonfesní. Je 

reflexí o církvi z pozic římsko-katolické teologické tradice, avšak významný je i její záměr 

provádět reflexi o církvi způsobem, který bere vážně ekumenické snahy o viditelnou jednotu 

křesťanů a chce k nim být užitečným příspěvkem. Věříme, že úvahy italského teologa o církvi 

v ekumenických souvislostech mohou být pro český teologický prostor přínosné také tím, že 

jihoevropský kulturně-historický kontext nabízí tomuto teologovi příležitost odstupu od 

„žhavých“ ekumenických problémů. Ty v zemích s živou problematikou starých konfesijních 

sporů a snahou hledat navzdory jim cestu k jednotě často určují témata populárních 

ekumenických debat a přitom svádějí spíše k hledání jednoduchých řešení dílčích otázek než k 

zamýšlení se nad podstatou tajemství církve jako celku. Právě o to se naopak snaží Dianichova 

ekleziologické koncepce. 
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Naše práce bude rozdělena do čtyř kapitol. V první nejprve nastíníme pozadí 

ekleziologické koncepce Severina Dianiche, jež tvoří diskurz o církvi jako společenství. 

Ukážeme stručně na témata jak formální tak obsahová, jež jsou s komunionální ekleziologií 

spojována. 

Ve druhé kapitole představíme metodologická východiska Dianichovy ekleziologie. 

Prvním z nich je vědomí, že ekleziologie jako teologické poznávání církve je možná jen z jejího 

nitra, je součástí sebe-vědomí církve, na něž navazuje. Dalším východiskem je současný 

ekumenický kontext života církve, a tedy i práce teologa. Nakonec je východiskem Dianichovy 

koncepce gnozeologická teorie modelů, v jejímž rámci dospívá k odkrytí modelu ekleziogeneze, 

jehož základní dynamikou je sdílení-společenství. 

Ve třetí kapitole se budeme podrobně věnovat aplikaci modelu ekleziogeneze na popis 

církve, jak ji provádí sám Dianich. Zde odkryjeme celou šíři kategorií, jež na základě tohoto 

modelu jsou důležité pro pochopení podstaty církve v jejím tajemství. Půjde zároveň o 

bezprostřední nutný krok k poslední části naší práce. 

V poslední kapitole budeme sledovat ekumenické perspektivy, jež Dianichova koncepce 

teologické reflexe o církvi nabízí. Pozornost budeme věnovat struktuře kategorií, jež z jeho 

popisu podstaty církve vyplývají a jsou nezbytné pro plodné vedení ekumenického dialogu. 

Představíme i závěry s ekumenickými důsledky, ke kterým Dianich u některých dílčích 

ekleziologických témat dochází. 

Cílem naší práce je uvést do českého teologického prostoru osobitý pohled Severina 

Dianiche na církev. Proto metoda, kterou vůči jeho ekleziologické koncepci uplatňujeme, je 

nejprve deskriptivní, v soustředění se na její ekumenické perspektivy pak uplatňujeme metodu 

analyticko-interpretační. 
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I .  KAP ITOLA  

POZADÍ DIANICHOVY EKLEZIOLOGIE 

I. 1  Výzvy moderní ekleziologie 

Historická situace 20. století postavila teology před četné výzvy, které se staly z různých 

důvodů neodkladnými. Důsledkem toho je mnohotvárnost, se kterou se moderní teologie rozvíjí, 

když hledá odpovědi na řečené výzvy. Nejinak je tomu u ekleziologie, pro niž se jednou z 

hlavních výzev stal ekumenický diskurz. Moderní ekleziologie opustila slovník konfesijní 

apologetiky a hledá cesty, jak pochopit vědomí toho, co je církev v její komplexnosti božského a 

lidského. Projevem tohoto hledání je mnohotvárná podoba ekleziologických koncepcí, se kterou 

se lze u různých teologů setkat. 

Již klasickou se stala práce amerického teologa Avery Dullese Models of the Church1, ve 

které mnohotvárnou ekleziologickou produkci 20. století třídí a zároveň zasazuje do tisícileté 

ekleziologické tradice.2 Využívá k tomu teorie modelů, která mu umožňuje rozlišit myšlenkové 

okruhy, ve kterých se teologové při úvahách o církvi pohybují. Rozlišil pět teologických modelů 

církve - církev jako instituce (ústřední termín je societas), církev jako společenství (communio), 

církev jako svátost (sacramentum), církev jako zvěstovatelka (kerygma) a církev jako služebnice 

(diakonia).  Jeho klasifikace přitom zahrnuje teologické ekleziologické příspěvky napříč 

konfesijním spektrem západního křesťanstva. Některé z modelů lze sice považovat za spojené 

vyhraněně s teology určitého konfesijního směru nebo pro ně převážně charakteristické, jiné 

však nacházejí široké uplatnění u teologů rozdílné církevní příslušnosti. 

Tak je podle Dullese institucionální model charakteristický pro katolickou teologii 

potridentskou (R. Bellarmino), model komunionální pro moderní teologii protestantskou (D. 

Bonhoeffer) i katolickou (Y. Congar, H. Mühlen), model sakramentální zejména pro moderní 

teologii katolickou (H. de Lubac, K. Rahner), model kerygmatický zejména pro teologii 

protestantskou (K. Barth, R. Bultman), ale okrajově i katolickou (H. Küng), a nakonec model 

diakonální nachází uplatnění opět v teologii katolické (P. Teilhard de Chardin, lze sem přiřadit 

též politickou teologii a teologii osvobození) i protestantské (pozdní D. Bonhoeffer, anglosaská 

teologie, např. Harvey Cox). 

 

I. 2  Komunionální ekleziologie 

                                                 
1 DULLES, Avery, Models of the Church. New York, 11974. V naší práci konzultujeme zatím poslední vydání jeho 
knihy (New York, 52002) v jeho italském překladu DULLES, Avery, Modelli di chiesa. Padova: Ed. Messaggero, 
2005. Z tohoto italského vydání v naší práci citujeme dále jako DULLES. Český překlad první kapitoly, řešící 
metodologické otázky užití teorie modelů v ekleziologii, viz DULLES, Avery, Užívání modelů v eklesiologii. In 
Teologický sborník 1999, č. 2, s. 13-22. 
2 České čtenáře v nedávné době s jeho dílem seznámil ŠTECH, František, Aby byl Boží lid světlem národů. In 
Universum 2006, roč. 16, č. 2, s. 15-22. Svébytný přehled moderní ekleziologie přináší článek POSPÍŠIL, Ctirad V., 
Panoráma současné eklesiologie. In Teologický sborník 1999, č. 2, s. 23-33 
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Chápání církve jako společenství došlo ve druhé polovině 20. století širokého uplatnění a 

stalo se pojmem až nadužívaným. To tento model však nijak teologicky nediskvalifikuje. 

Ústřední postavení má pojem společenství i v ekleziologické koncepci Severina Dianiche, jíž 

chceme věnovat tuto práci. Proto je třeba se na komunionální model církve podívat blíže. 

 Impuls pro znovuobjevení obrazu církve jako společenství přišel zvenčí, mimo rámec 

teologického diskurzu. Inspirací byly práce sociologů, zejména německého sociologa Ferdinanda 

Tönniese, který uvedl do sociologického slovníku rozlišení společnosti (Gesellschaft) od 

společenství (Gemeinschaft).3 Zatímco společnost jako sociologická kategorie se vyznačuje 

institucionalizací a formálností interpersonálních vztahů jejích členů (např. stát, úřad, škola), 

společenství je sociologickou kategorií, která popisuje skupiny založené na neformálnosti 

vztahů. Reprezentantem společenství4 jsou tzv. primární skupiny, jako rodina a dříve též 

obyvatelé téhož domu nebo sousedé na vesnici. Charakteristické jsou pro ni tyto znaky: 1) 

setkání jejích členů probíhá tváří v tvář, 2) důvodem existence skupiny není žádná speciální 

funkce, 3) skupina je relativně stabilní, 4) počet členů skupiny je nízký, 5) vztahy mezi členy 

jsou intimní/osobní.5 

 V teologii má toto rozlišení vliv od 20. let 20. století. Církev je nahlížena oběma 

kategoriemi současně, nejen jako instituce se stabilními strukturami a vymezenými 

funkcemi(společnost), ale též jako společenství (komunita), v němž je hlavním spojovacím 

článkem něco víc, než pouhá sociální příslušnost. Kategorie společenství přitom teologům 

umožňuje zaujmout široké spektrum postojů ve vztahu k církvi jako instituci. Na jedné straně se 

staví komunitní charakter církve do protikladu k její instituční podobě, což vede až k odmítnutí 

viditelné církve jako instituce se zákony, kněžským úřadem a svátostmi, a to ve jménu 

společného bratrství ve víře.6 Na straně druhé se jako krajní pozice nachází hypostatické 

ztotožnění církve jako instituce s Kristem, hlavou mystického těla.7 Mezi těmito dvěma 

krajnostmi se nachází spektrum teologických pozic užívajících modelu společenství. Jejich 

přínosem jsou následující postřehy, na nichž komunionální ekleziologie staví dále. 

 

a) meziosobní společenství 

Komunionální ekleziologie vidí církev jako společenství mezi osobami. Zásadní 

příspěvek k tomuto pojetí vzešel z protestantského prostředí, kde takto začal hovořit o církvi 

                                                 
3 TÖNNIES, Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reiner Soziologie. Leipzig, 11887 
4 Zde narážíme na terminologickou obtíž češtiny ohledně pojmu společenství, která nerozlišuje mezi společenstvím 
jako komunitou (communitas) a společenstvím jako communio. Je proto nutné upozornit, že v uvedeném 
sociologickém diskurzu má společenství význam komunity. O problému vztahu mezi communio a communitas dále  
v textu. 
5 Srov. DULLES, s. 58 
6 DULLES, s. 58, uvádí Emila BRUNNERA a jeho Das Missverständnis der Kirche (Zurich, 1951). 
7 DULLES, s. 64 a 67, uvádí Karla PELZE a jeho Der Christ als Christus (1939). 
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Dietrich Bonhoeffer.8 Ve své dizertaci Sanctorum Communio9 vyšel z filosoficko-antropologické 

koncepce člověka, jenž své lidství realizuje jedině přesahem k druhému, v sociálním vztahu Já – 

Ty.10 Církev jako meziosobní společenství mezi lidmi navzájem a zároveň mezi člověkem a 

Bohem je jedinečným místem této sebe-realizace v lásce, která je bytím pro druhého. 

Ve své další práci Gemeinsames Leben11 tuto jedinečnost společenství církve ukazuje 

zdůrazněním jeho odlišnosti od jakéhokoliv pouze lidského společenství, protože je založené na 

Kristu a jeho Lásce: „Protože křesťanské obecenství (Gemeinschaft) je založeno jen na Ježíši 

Kristu, je duchovní (pneumatische) a nikoliv fyzické (psychische) podstaty. V tom se navenek 

odlišuje od všech ostatních společenství (Gemeinschaften). Duchovním (pneumatisch = 

geistlich) nazývá Písmo svaté to, co při člověku působí sám Duch svatý, jehož zásluhou smíme 

přijímat Pána Ježíše Krista do svých srdcí jako osobního Spasitele a Pána. Jako fyzické t.j. 

duševní (psychisch = seelisch) označuje Písmo svaté to, co vychází z přirozených lidských pudů, 

podnětů a žádostí.“12 Když Bonhoeffer hovoří o církvi, rozlišuje proto duchovní společenství, 

založeném na agapé, na lásce Kristově, která nehledá sebe, od duševního společenství založeném 

na erotu, tužbách lidské duše druhého vlastnit. 

Podobně katolický teolog Jérôme Hamer považuje církev za společenství nikoliv pouze 

ve smyslu sociologickém jako primární skupinu (úroveň mezilidských vztahů, rovina 

horizontální), ale zejména ve smyslu teologickém (rovina vertikální). To, co činí církev skutečně 

společenstvím, je Boží život darovaný jí Kristem prostřednictvím Ducha svatého, společenství 

lidí s Bohem.13 

 

b) církev o sobě a církev empirická 

V Sanctorum communio hovoří Bonhoeffer o církvi v dvojím smyslu.  Jednak mluví o 

církvi v její podstatě (wesentliche Kirche), a pak o církvi empirické (empirische Kirche). Církev 

o sobě se kryje s pojmy společenství svatých, duchovní společenství, říše Kristova. Církví 

empirickou je církev reálná, v její dějinné podobě. Toto rozlišení přitom pro Bonhoeffera 

                                                 
8 To platí o ranném Bonhoefferovi. Později v Etice (Ethik) směřuje směrem ke kerygmatickému modelu, a nakonec 
v pozdních spisech z vězení (Widerstand und Ergebung; česky vyšlo jako Na cestě ke svobodě. Praha: Vyšehrad, 
1991) se stává kritikem kerygmatického pojetí a vyznává diakonální pojetí církve jako pokorné služebnice lidstva. 
Srov. DULLES, s. 113 
9 BONHOEFFER, Dietrich, Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche. Berlin, 
11930 
10 „Um der Einzelne sein zu können, müssen vielmehr wesensnotwendig »andere« da sein.  Was ist nun der 
»andere«? Nenne ich den Einzelnen das konkrete Ich, so ist der andere das konkrete Du.“ (s. 20) „Die soziale 
Grundkategorie ist das Ich-Du-Verhältnis. Das Du des anderen Menschen ist das göttliche Du.“ (s. 21-22) Cituji 
podle Bonhoeffer-Auswahl. Band 1. Anfänge 1927-1933. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1982 
11 BONHOEFFER, Dietrich, Gemeinsames Leben. 1939 
12 Cituji podle BONHOEFFER, Dietrich, Život v obecenství. B. m. a r., s. 15. Přihlížím k originálu ve vydání 
BONHOEFFER, Dietrich, Gemeinsames Leben. München: Chr. Kaiser Verlag, 151976, s. 22 
13 HAMMER, Jérôme, La chiesa è una comunione. Brescia: Morcelliana, 1964 
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neznamená jejich stavění do protikladu. Naopak si je vědom, že „dieses Reich Christi oder 

Kirche ist uns nun aber in konkreter geschichtlicher Gestalt gegenwärtig“.14 

Podobně v katolickém prostředí Yves Congar pracuje s pojmem společenství při popisu 

církve v jejích dvou rozměrech: shromáždění věřících v Kristu (tedy o sobě) a instituce spásy 

(tedy empirické). Za použití sakramentální terminologie rozlišuje oba aspekty takto: církev 

jakožto společenství vykoupených (Heilsgemeinschaft) je res, sama skutečnost spásy; církev 

jakožto instituce, jakožto soubor prostředků spásy (Heilsanstalt) je sacramentum.15 Užití 

sakramentální terminologie pomáhá Congarovi zdůraznit neoddělitelnost obou aspektů církve, 

viditelného a neviditelného, a zároveň určit vztahy mezi nimi. 

Z podobného důvodu již zmiňovaný Jérôme Hamer hovoří o společenství církve, které je 

zároveň vnitřní a vnější, „vnitřní společenství duchovního života (víry, naděje a lásky), zrozené 

z vnějšího společenství pozůstávajícího ze společného vyznávání víry, učení a svátostného 

života“.16 

 

c) tělo Kristovo a Boží lid 

Vedle koncepcí inspirovaných sociologickým užitím pojmu společenství lze do rámce 

komunionálního diskurzu o církvi zařadit i obrazy/metafory těla Kristova a Božího lidu, které se 

v moderní teologii významně prosadily po několikasetleté odmlce. Oba biblické obrazy, opírající 

se o listy sv. Pavla a o další novozákonní zmínky,17 byly navráceny do užití teology, kteří 

znovuobjevili mysterijní charakter církve, zejména pod vlivem studia církevních Otců. 

K chápání církve jako společenství oživovaného Duchem svatým velkým dílem přispěl 

už na začátku 19. století tübingenský teolog Johann Adam Möhler svým dílem Die Einheit in der 

Kirche.18 Sjednocujícím prvkem v církvi je Duch lásky Kristovy, který z ní činí nástroj, jenž v 

lidech/duších zasazuje a dále v nich rozvíjí svůj Božský život. Církev je tak v prvé řadě nikoliv 

jen skupinou věřících, ale vnějším produktem (die äußere Produktion), viditelnou podobou (die 

sichtbare Gestaltung) božské životodárné síly, jež se skrze ni jako skrze své tělo dává věřícím. 

Díky tomu je církev živý organismus.19 Möhler se přitom opírá o učení církevních Otců, jako 

                                                 
14 BONHOEFFER, Dietrich, Sanctorum Communio, s. 31. Citováno podle Bonhoeffer-Auswahl. Band 1. Anfänge 
1927-1933. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1982 
15 Srov. CONGAR, Yves M.-J., Per una teologia del laicato. Brescia: Morcelliana, 1966, s. 50 
16 HAMMER, Jérôme, La chiesa è una comunione. Brescia: Morcelliana, 1964, s. 95 
17 Církev jako tělo Kristovo srov. Řím 12, 4-5; 1 Kor 12, 12-31; Ef 4, 7-16 a Kol 1, 18.24; církev jako Boží lid srov. 
Řím 9, 23-26; Žid 8, 10; 1 Petr 2, 9-10. 
18 MÖHLER, Johann Adam, Die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des Katholizismus dargestellt im Geiste der 
Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte. 11825 
19 „Die Kirche ist ein lebendiger Organismus.“ MÖHLER, Johann Adam, Die Einheit in der Kirche. Mainz: Matthias 
Grünewald Verlag, 1925, s. 132 
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Klementa Římského, Ignáce z Antiochie, Klementa Alexandrijského, Origena, Tertulliána, 

Cypriána či Augustina, z nichž hojně cituje.20 

Obraz těla Kristova aplikovaný na církev naznačuje právě tento organický, nejen pouze 

sociologický charakter společenství, jehož dynamický životní princip nepochází z něho 

samotného, ale od Krista a jeho Ducha. Zároveň však užití tohoto obrazu umožňuje až 

protikladné ekleziologické závěry. Spolu se sv. Augustinem21 je možné chápat církev-mystické 

tělo Kristovo jako společenství, které překonává hranice viditelné církve tady a teď, jako obec 

svatých zahrnující zároveň církev pozemskou všech věků (bojující) i církev nebeskou (vítěznou), 

spolu se všemi spravedlivými, žijícími z Ducha (Ecclesia ab Abel).22 V tomto smyslu ve 30. 

letech 20. století hovořil o církvi Emile Merch, když rozlišoval církev jako „společnost 

pokřtěných věřících pod vedením legitimních pastýřů“ a mystické tělo jako „jednotu těch, kdo 

žijí Kristovým životem“.23 Naopak teologie, jež našla svůj výraz v Mystici corporis Pia XII.24, 

ztotožnila tělo Kristovo, v návaznosti na encykliku Divinum illud munus Lva XIII., která měla 

zásadně pneumatologický přístup, s institucionální podobou církve v jejím hierarchickém 

                                                 
20 Zhodnocení Möhlerova díla přináší BOUYER, Louis, L’ Eglise de Dieu. Corps Du Christ et Temple de Dieu, Paris: 
Cerf 1970. Pracoval jsem s německým vydáním BOUYER, Louis, Die Kirche. Selbstdeutung und Theologie, Leipzig: 
St. Benno-Verlag 1984 
21 Nejen o ekleziologii sv. Augustina viz LITVA, Alojz, Teológia sv. Augustína. Cambridge On.–Trnava: Dobrá 
kniha, 1991. O Augustinově ekleziologické koncepci v pojmových dojicích ženich – nevěsta, hlava – tělo a město 
Boží – město ďáblovo viz BOUYER, Louis, Die Kirche. Selbstdeutung und Theologie, Leipzig: St. Benno-Verlag 
1984, s. 39-41. 
22 „Dominus noster Iesus Christus, tamquam totus perfectus vir, et caput, et corpus: caput in illo homine 
agnoscimus, qui natus est de Maria virgine (...); hoc est caput Ecclesiae Corpus huius capitis Ecclesia est, non quae 
hoc loco est, sed et quae hoc loco et per totum urbe terrarum; nec illa quae hoc tempore, sed ab ipso Abele usque in 
finem et credituri in Christum, totus populus sanctorum ad unam civitatem pertinentium; quae civitas corpus est 
Christi, cui caput est Christus. Ibi sunt et angeli cives nostri; sed quia nos peregrinamur, laboramus; illi autem in 
civitate expectant adventum nostrum.“ AURELIUS AUGUSTINUS, Enarratio in Psalmum 90, Sermo 2, 1. Cituji podle 
SANT' AGOSTINO, Esposizione sui Salmi III/1. Opere di Sant' Agostino. Vol. XXVII/1. Roma: Città Nuova 1976, s. 
158 (podtržení je moje). 
Podobně jinde téměř totožnými slovy: „Membra Christi et corpus sumus omnes simul; non qui hoc loco tantum 
sumus, sed et per universam terram; nec qui tantum hoc tempore, sed quid dicam? Ex Abel iusto in/finem saeculi 
quamdiu generant et generantur homines, quisquis iustorum per hanc vitam transitum facit, quidquid nunc, id est, 
non in hoc loco, sed in hac vita, quidquid post nascentium futurum est, totum hoc unum corpus Christi; singuli 
autem membra Christi.“ AURELIUS AUGUSTINUS, Sermo 341, 9. 11. Cituji z SANT' AGOSTINO, Discorsi VI, Opere di 
Sant' Agostino. Vol. XXXIV. Roma: Città Nuova 1989, s. 16 (podtržení je moje). 
23 Cituji podle DULLES, s. 63. Tam uvádí mezi jinými jeho díly na prvním místě: MERCH, Emile, Le Corps mystique 
du Christ. Etudes de théologie historique. Paris–Bruxeles, 1933 
24 PIUS XII., Mystici corporis, de mystico  Jesu Christi corpore deque nostra in eo cum Christo conjunctione (29 
junii 1943), in AAS 35 (1943), 193-248. Český samizdatový překlad PIUS XII., Encyklika Mystici corporis o 
mystickém Těle Kristově a našem spojení s Kristem v něm. B. m. a r. 
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uspořádání, konkrétně s církví římsko-katolickou.25 Zatímco pojetí Otců a sv. Augustina lze 

vidět jako široce inkluzivistické, druhé pojetí je výrazně exkluzivistické.26  

Druhý vatikánský koncil ve své věroučné konstituci o církvi Lumen gentium se naopak 

odklání od tohoto úzce exkluzivistického pojetí těla Kristova. Církev je viditelný organismus 

(compagine visibile), je v něm však třeba rozlišit dvě roviny: „Je to společnost (societas) 

vybavená hierarchickými orgány i Kristovo tajemné tělo (mysticum Christi Corpus), viditelné 

shromáždění (coetus) i duchovní společenství (communitas), pozemská církev i církev obdařená 

nebeskými dary“.27 Lumen gentium tedy neztotožňuje církev viditelnou s tajemným tělem 

Kristovým jako vzájemně identickými. To však neznamená, že by se jednalo o dvě rozdílné, ba 

protikladné věci, „nýbrž to obojí tvoří jedinou složenou skutečnost (unam realitatem complexam 

efformant), srůstající (coalescit) z lidského a božského prvku“.28 Vzájemný vztah těchto dvou 

elementů/aspektů církve přirovnává Lumen gentium k tajemství Vtělení.29 

Dále též Lumen gentium na rozdíl od Mystici corporis netvrdí, že církev-tělo Kristovo by 

byla jednoduše totožná s církví římsko-katolickou. „To je jediná Kristova církev, kterou 

vyznáváme ve Vyznání víry jako jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. (...) Tato církev, 

ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, subsistuje (subsistit, uskutečňuje se) v katolické 

církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. Ovšem i mimo její 

organismus je mnoho prvků posvěcení a pravdy, které jako dary vlastní Kristově církvi vybízejí 

ke katolické jednotě.“30 Právě užití slovesa subsistit na místo est je tím důležitým krokem 

koncilu od ekleziologického exkluzivismu směrem k ekumenismu. 

                                                 
25 Zcela explicitně tak činí v první části encykliky, slovy: „ Jamvero ad definiendam describendamque hanc veracem 
Christi Ecclesiam – quae sancta, catholica, apostolica, Romana Ecclesia est – nihil nobilius, nihil praestantius, nihil 
deniqua divinius invenitur sententia illa, qua eadem nuncupatur »mysticum Jesu Christi Corpus«.“ AAS 35 (1943), 
199. Latinský text cituji podle EE 6, 163 (podtržení je moje). Stejně tak výslovně připomíná toto pojetí jako závazné 
i v encyklice Humani generis: „... corpus Christi mysticum et Ecclesiam Romanam unum idemque esse.“ EE 6, 727 
– AAS 42 (1950), 571 
26 To se projevuje v Mystici corporis na několika místech: „Siquidem non omne admissum, etsi grave scelus, 
ejusmodi est ut - sicut schisma, vel haeresis, vel apostasia faciunt - suapte natura hominem ab Ecclesiae Corpore 
separet.“ EE 6, 172 – DenzH 3803 – AAS 35 (1943), 203 („Neboť nevylučuje člověka z Těla Církve již každý hřích, 
třeba i velmi těžký; vylučují ovšem hříchy, jako rozkol, blud, nebo odpadlictví.“ Citovaný samizdat, s. 8); též 
odsuzuje inkluzivistické chápání Těla Kristova slovy: „Quapropter a divina veritate ii aberrant , qui Ecclesiam ita 
effingunt, ut neque attingi neque videri possit, sitque tantum »pneumaticum« aliquid, ut ajunt, quo multae 
Christianorum communitates, liced fide ab se invicem sejunctae, inter se tamen haud adspectabili nexu 
conjungantur.“ EE 6, 164  – AAS 35 (1943), 199-200 („Proto jsou vzdáleni od Boží pravdy ti, kdo líčí církev tak, 
jakoby nebylo možno ji smysly zjistit a zvlášť vidět a jako by byla něčím čistě duchovým, »pneumatickým«; to prý 
různé křesťanské obce, ačkoliv jejich víra je různá, pojí vespolek v jednotu pojítkem neviditelným.“ Citovaný 
samizdat, s. 5) ; ve výzvě k těm, kdo jsou pro rozkol víry a jednoty odloučeni od římské církve, sice přiznává, že 
„ačkoliv jaksi neuvědomělou touhou a přáním jsou v jakémsi vztahu k mystickému Tělu Vykupitelovu, přece 
nedostává se jim tolika a tak důležitých nadpřirozených darů a pomůcek, které jsou jedině v katolické církvi“. 
Citovaný samizdat, s. 34; „(...) etiamsi inscio quodam desiderio ac vota ad mysticum Redemptoris Corpus 
ordinentur, tot tamen tantisque caelestibus munerisbus adjumentisque carent, quibus in Catholica solummodo 
Ecclesia frui licet.“ EE 6, 251 – DenzH 3821 – AAS 35 (1943), 243 
27 LG 8 
28 LG 8. Přihlížím k latinskému textu podle EV 1, 304. 
29 Tzn. neztotožňuje s hypostatickou unií v osobě Krista, jak to učinil Pelz. 
30 LG 8 
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Druhou metaforou biblického původu, již můžeme přiřadit ke komunionálnímu diskurzu 

o církvi, je pojem Božího lidu. Plně ho uvedla do ekleziologie právě konstituce Lumen gentium 

II. vatikánského koncilu31, která tomuto obrazu věnovala celou druhou kapitolu.32 Tento obraz 

vnáší do pojetí církve zásadní dynamické prvky. Na rovině horizontální je to rozměr dějinnosti – 

kontinuity a konverze. Církev je nejen svatá, ale zároveň složená z hříšníků, potřebující očištění 

(semper purificanda), je společenstvím, které „jde trvale cestou pokání a obnovy“.33 Na rovině 

vertikální pak je to rozměr Božího vyvolení a vykoupení. Církev je novým Božím lidem, s nímž 

Bůh uzavřel v Kristově krvi novou smlouvu. „Kristus ho ustanovil jako společenství 

(communionem) života, lásky a pravdy, činí z něho nástroj vykoupení všech lidí a posílá ho do 

celého světa jako světlo a sůl země.“34 

Metafora Božího lidu též výrazně upozorňuje na společnou rovnost vykoupených před 

Bohem, založenou na stejné křestní důstojnosti. Pomazání Duchem svatým činí z věřících svaté 

kněžstvo, které má přinášet Bohu duchovní oběti a hlásat jeho mocné činy.35 Navíc naznačuje, že 

zaslíbení Božího vyvolení, jednoty a pokoje platí pro celé lidstvo. „Různým způsobem k ní 

(všeobecné jednotě Božího lidu) patří anebo jsou k ní zaměřeni jak věřící katolíci, tak ostatní 

věřící v Krista, tak konečně všichni lidé bez výjimky, kteří jsou Boží milostí povoláni ke 

spáse.“36 Tato koncepce otevírá dveře již nejen ekumenismu, ale též mezináboženskému 

dialogu.37 

 

d) společenství – communio a communitas 

Již během představení postřehů jednotlivých teologů k problematice církve jako 

společenství jsme si mohli všimnout, že přenos tohoto pojmu ze sociologie působí jisté potíže. 

V češtině je tento problém navíc zvýrazněn nedostatečností synonymního vyjádření pojmu 

společenství, než je tomu v jiných jazycích. Společenství jako komunita (communitas) není 

tímtéž, jako společenství-communio. Určité zmatení působí, že i teologové nepoužívají oba 

latinské termíny a jim odpovídající ekvivalenty v jiných jazycích (něm. Gemeinde a 

Gemeinschaft) systematicky - někdy jimi popisují rozdílné aspekty společenství, jindy jimi 

popisují tutéž skutečnost. 

                                                 
31 O tom, že „lid Boží“ je lepší, protože pravou analogií pro pochopení podstaty církve, než pouze metaforická 
analogie „těla Kristova“, psal již KOSTER, Mannes, Ekklesiologie im Werden. Paderborn, 1940. Více o sporech mezi 
zastánci pojmů „Boží lid“ a „tělo Kristovo“ před a během koncilu viz PESCH, Otto Herman, Druhý vatikánský koncil 
1962-1965. Příprava, průběh, odkaz. Praha: Vyšehrad, 1996. 
32 LG 9-17 
33 LG 8; podobně dále: „Na své cestě pokušeními a těžkostmi je posilována silou Boží milosti, kterou jí Pán přislíbil, 
aby ze slabosti těla neochabla v dokonalé věrnosti, nýbrž zůstala důstojnou snoubenkou svého Pána, a aby se 
nepřestala působením Ducha svatého obnovovat, dokud cestou kříže nedojde ke světlu, které nezapadá.“ LG 9 
34 LG 9 
35 Srov. LG 10 
36 LG 13 
37 Výslovně o tom srov. LG 15 a 16 
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Příkladem může být i II. vatikánský koncil. Mnozí teologové hovoří o tom, že 

komunionální ekleziologie byla hlavní motivem teologie II. vatikánského koncilu38, jiní s tím 

nesouhlasí a považují za hlavní ekleziologický obraz koncilu sakramentální model39, ač 

připouštějí i významné zastoupení pojmu společenství-communio v textech koncilových 

dokumentů. V té souvislosti Pesch upozorňuje40, že: 1) jazykový úzus koncilních textů není 

pevně vymezen, vedle pojmu communio jsou pro označení církve synonymicky užívány pojmy 

communitas, societas, congregatio41 ad.; 2) navíc pojem communio ještě dříve, než je užit pro 

popis církve, označuje vztah společenství mezi člověkem a Bohem, jemuž má církev napomáhat, 

tedy povolání člověka k účasti na Božském životě.42 

K tomuto terminologickému problému se vyslovili např. italští biskupové na počátku 80. 

let 20. století ve svém dokumentu Comunione e comunità43, v němž se rozhodli označovat 

slovem comunità lidský aspekt církevního společenství, viditelnou podobu církve spojující věřící 

vyznáváním víry, svátostmi a strukturami (horizontální rovina), pojmem comunione naopak 

božský aspekt církevního společenství, dar, jímž věřící mají účast na společenství Nejsvětější 

Trojice (vertikální rovina).44 

Též Kongregace pro nauku víry ve svém dokumentu Communionis notio45 z 28.  května 

1992 zaujala k tomuto a jiným problémům komunionální ekleziologie své stanovisko. 

Centrálním pojmem textu dokumentu je však pouze communio, s nímž systematicky pracuje. 

Vůči pojmu communitas jej nijak nevymezuje.46 Když mluví o společenství-communio, 

poukazuje na nutnost rozlišovat jeho dvojí rozměr (duplicem dimensionem) - horizontální a 

                                                 
38 Například Josef Dolista hovoří o communiu jako o „výrazném pojmu“ a „klíčovém slovu“ (DOLISTA, Josef, 
Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s.77). Jako 
ústřední myšlenku koncilu o církvi rozpracovává communio KASPER, Walter, Co je to církev? In Křesťanská víra ve 
světle současné teologie. Praha, Křesťanská akademie 1993, s. 59-69. 
39 PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil 1962-1965. Příprava, průběh, odkaz. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 
187 
40 Tamtéž, s. 182-183 
41 Srov. LG 8, 11 a 26; LG 8; LG 9 ad. 
42 Srov. LG 4 
43 CEI, Comunione e comunità. I. Introduzione al piano pastorale (1. 10. 1981), in ECEI 3/633-706 
44 „Quando diciamo “comunione”, pensiamo a quel dono dello Spirito per il quale l’uomo non è più solo né lontano 
da Dio, ma è chiamato a essere parte della stessa comunione che lega fra loro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e 
gode di trovare dovunque, sopratutto nei credenti in Cristo, dei fratelli con i quali condivide il mistero profondo del 
suo rapporto con Dio. (...) Quando parliamo di “comunità ecclesiale”, pensiamo a una forma concreta di 
aggregazione che nasce dalla comunione; in essa i credenti ricevono, vivono e trasmettono il dono della comunione. 
La comunità si costituisce sulla base di rapporti visibili e stabili che legano fra loro i credenti nella comune 
professione di fede. Gode di strutture e di strumenti altrettanto visibili, attraverso i quali si trasmettono agli uomini il 
messaggio e la grazia di Gesù, Figlio di Dio incarnato.“ (tamtéž, n. 14-15, in ECEI 3/646-647) 
45 CDF, Communionis notio. Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est 
communio (28. 5. 1992), in AAS 85 (1993), 838-850. Cituji podle EV 13 (1991-1993), 1774-1807. Dále CN 
46 Pojem communitas používá v textu asi dvanáckrát, a to především v souvislosti s problémem vztahu 
partikulárních církví (tj. komunit) k církvi univerzální (CN 10, 11, 16), pak když hovoří o ekumenické otázce a 
problému oddělených církví a církevních společenství/komunit (CN 17). Jen dvakrát používá pojmu communitas pro 
pojmenování univerzální církve: jako společenství organicky uspořádané (CN 3), jako univerzální společenství 
Pánových učedníků (CN 7). 
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vertikální (společenství mezi lidmi / společenství s Bohem). Stejně tak mluví pouze o 

společenství-communio, když upozorňuje, že společenství církve je zároveň viditelné i 

neviditelné (simul visibilis et invisibilis), přičemž obě skutečnosti (elementa) téhož společenství 

jsou vnitřně spojené (intima relatio). Pojem společenství je tak spojen se sakramentálním 

charakterem církve (indole sacramentalis).47 

e) communio sanctorum 

Ještě je třeba se podívat na další užívání pojmu společenství-communio 

v ekleziologickém diskurzu, která doplňují předcházející postřehy o církvi. Již v souvislosti 

s dizertací D. Bonhoeffera jsme se mohli setkat s pojmem, jenž se objevuje v apoštolském 

vyznání víry a jejž pro popis církve používali i církevní Otcové, totiž církev jako společenství 

svatých – sanctorum communio.  V té souvislosti je třeba připomenout, že český překlad 

latinského communio jako „společenství“ není dostatečný. Jde tu především o spoluúčast na 

něčem, a to opět v horizontálním i vertikálním smyslu. Společenstvím svatých se tedy myslí 

jednak účast na společenství svatých lidí (sancti), a zároveň s tím i spoluúčast na věcech 

svatých/Božích (sancta).48 

 

f) communio Ecclesiarum 

Tento dvojslovný pojem sice výslovně používá až Communionis notio49 pro popis 

všeobecné / univerzální církve jako společenství církví partikulárních. Jsou to však již církevní 

Otcové, kteří pojem communio (řec. koinonia) používají právě pro ozřejmění vzájemnosti a 

jednoty mezi jednotlivými církvemi. Communio vyjadřuje povahu jednoty církve, která je 

založena na jednotě společného vyznání víry, svátostí a apoštolského poslání biskupů.50  

S tímto užitím pojmu společenství se pojí několik problémů a témat. Vztah partikulárních 

církví k církvi všeobecné je totiž možno chápat dvojznačně. Na jedné straně lze univerzální 

církev vidět jako pouhý sbor církví partikulárních ve smyslu federace. Tím je jejich jednota ale 

jen věcí vnější, horizontální, a je daleko od skutečného společenství s jeho vertikálním rozměrem 

Božího daru a společné účasti na něm. Na druhé straně by bylo možné chápat partikulární církve 

jen jako pobočky církve všeobecné. To by však naplno potlačilo smysl společenství mezi 

jednotlivými církvemi. Druhý vatikánský koncil proto v Lumen gentium zdůrazňuje, že církev 

                                                 
47 CN 3 a 4, in EV 13, 1777-1779. Communionis notio dále mluví krátce o eucharistii jako prameni společenství-
communio, o společenství svatých a pak zejména obsáhle o otázkách společenství-communio mezi církvemi 
partikulárními a církví univerzální, jaká je v něm role eucharistie a biskupa/kolegia biskupů, o jednotě v rozdílnosti 
církevního společenství (communio ecclesialis) a o ekumenických důsledcích. 
48 Stručně, ale pregnantně oba aspekty ozřejmuje MACHULA, Tomáš, Církev – dům Boží. Do domu Hospodinova 
půjdeme. Svitavy: Trinitas 2002, s. 93-97. 
49 CN 8, 10, 11. Před ním používá podobný termín „communio ecclesialis“ ve své apoštolské exhortaci o úloze laiků 
v církvi Jan Pavel II. Viz JAN PAVEL II., Christifideles laici (30. 12. 1988), 26, in AAS 81 (1989), 393-521 
50 Srov. HEBLT, Jiří, Sebepochopení církve v proměnách dějin. In Identita církve – identifikace s církví. Sborník 
přednášek. Svitavy: Trinitas, s. 17-19 
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všeobecná existuje „v“ a „z“ církví partikulárních.51 V každé partikulární církvi se realizuje 

obraz církve univerzální. 

Vidět všeobecnou církev jako communio církví partikulárních zároveň umožňuje 

ekumenické přesahy. I církve oddělené od církve římské, která podle sv. Ignáce z Antiochie 

předsedá univerzálnímu společenství lásky,52 mají jakousi účast na společenství církve 

všeobecné.53 Proto II. vatikánský koncil ve svém dekretu o ekumenismu Unitatis redintegratio 

uznává existenci mnohých, by významných prvků a hodnot mimo viditelné hranice katolické 

církve, „které společně budují a oživují církev: psané Boží slovo, život milosti, víra, naděje a 

láska i jiné vnitřní dary Ducha svatého a viditelné prvky. Všechny tyto věci, které pocházejí od 

Krista a k němu vedou, právem patří k jediné Kristově církvi“.54 

Ze vztahu společenství partikulárních církví s církví univerzální vyplývá i vztah biskupů 

mezi sebou a k hlavě biskupského sboru, římskému biskupovi, který je též popisován pomocí 

pojmu communio. Pro pojmenování tohoto typu společenství zvolil II. vatikánský koncil pojem 

hierarchické společenství (communio hierarchica).55 Naznačuje nutnost společenství mezi 

biskupy a s římským biskupem ve svazku jednoty, lásky a pokoje. Právě setrvávání v 

hierarchickém společenství je vedle svátostného svěcení tím, co činí biskupa členem 

biskupského sboru.56 

 

g) communio a eucharistie 

 V latinské církvi výraz communio pro pojmenování účasti na eucharistické hostině 

pomáhá reflektovat též to, že právě slavení památky Kristovy smrti a zmrtvýchvstání je 

výsostným okamžikem, v němž se uskutečňuje jednota horizontálního a vertikálního rozměru 

církevního společenství. Jak říká Jan Pavel II. v poslední encyklice svého pontifikátu Ecclesia de 

Eucharistia, církev žije z eucharistie, eucharistie vytváří společenství a vychovává k němu.57 

Připomenul tak výroky církevních Otců i II. vatikánského koncilu,58 stojících již na reflexi sv. 

Pavla: „Protože je jen jeden chléb, jsme mi mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na 

                                                 
51 „in quibus et ex quibus“ LG 23, in EV 1, 338. Více k problematice srov. POSPÍŠIL, Ctirad V., Problematika 
partikulární církve v současné eklesiologii a její význam pro život diecéze. In Identita církve – identifikace s církví. 
Sborník přednášek. Svitavy: Trinitas, s. 73-77 
52 V latině „praesidens in caritate“. Ignatii de Antiochia epistula ad Romanos, prooemium. 
53 Srov. UR 3, in EV 1, 503: „Hi enim qui in Christum credunt et baptismum rite receperunt, in quadam cum 
Ecclesia catholica communione, etsi non perfecta, constituuntur (podtržení je moje).“ Více k tématu srov. DOLISTA, 
Josef, Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 
71-73 
54 UR 3 
55 Srov. LG 21 a 22, ChD 4 
56 LG 22; více k tématu PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil 1962-1965.Příprava, průběh, odkaz. Praha: 
Vyšehrad, 1996, s. 185-186 
57 EE 1 a 40 
58 LG 3, 7, 11 
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jednom chlebu (1 Kor 10, 17).“ Slavením eucharistie tak každé místní společenství církve 

přesahuje sama sebe, stává se zpřítomněním jediného společenství církve. 

 

 * * * 

 

Načrtli jsme panorama komunionálního diskurzu o církvi a poukázali na problémy a témata, 

které jsou s ním spojeny. Nebylo naším úmyslem tyto problémy řešit, ale zmapovat prostor a 

vytvořit pozadí. Na něm budeme moci představit práci Severina Dianiche jako systematickou 

snahu o souhrnné uchopení problému církve, uprostřed všech výzev, které jsou před ekleziologii 

dnes stavěny. 
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I I .  KAP ITOLA  

VÝCHODISKA DIANICHOVY EKLEZIOLOGIE 

V dalších vydáních své již zmiňované knihy Models of the Church,59 Avery Dulles poté, 

co představil pět ekleziologických modelů a zhodnotil jejich přínos, přednosti i slabiny, vidí 

východisko z jejich dilemat v komplementaritě jednotlivých přístupů k tématu církve. Kromě 

modelu institucionálního, každý ze čtyř zbývajících konceptů může podle Dullese posloužit jako 

základ pro vypracování vyváženého ekleziologického modelu, který by využil přínos ostatních 

modelů, čímž by eliminoval vlastní jednostrannosti. Každý systematický ekleziologický model 

totiž musí počítat jednak s viditelným institucionálním rozměrem církve a zároveň s jejím 

charakterem mystického společenství, musí počítat s tím, že církev, podobně jako svátosti, je 

svou viditelnou stránkou hlavně znamením a nástrojem neviditelné Boží milosti, též musí počítat 

s tím, že je to hlásání spásy v Kristu, co je úkolem církve ve světě, zároveň s pokornou službou 

trpícímu světu tak, aby byl proměněn hodnotami Božího království.60 Dulles osobně pokládá za 

nejlepší východisko pro takovou vyváženou ekleziologickou syntézu model sakramentální. 

Nakonec se sám pokouší o nalezení vlastního modelu, který by dokázal harmonizovat přístupy 

pěti modelů předchozích. Ve svém řešení navrhuje nazírat církev jako „společenství učedníků“, 

opíraje se o formulaci z encykliky Redemptor hominis Jana Pavla II.61 Klíčovým pojmem tohoto 

modelu se stává následování Krista (srov. Jan 1, 43). 

Toto Dullesovo hodnocení ekleziologických modelů, spolu s jeho návrhem na řešení 

jejich nedostatků, jsme zde shrnuli proto, jelikož i ekleziologický traktát S. Dianiche, jemuž se 

chceme věnovat v této práci, lze považovat za jeden ze způsobů řešení téže ekleziologické 

otázky. Dianich sám silně reflektuje ve svých metodologických úvahách Dullesův přínos pro 

ekleziologii a pro své pojednání o církvi též volí teorii modelů. Ekleziologický model, který ve 

svém traktátu o církvi rozvíjí, nazývá modelem ekleziogeneze. Silné echo v něm má pojmosloví 

komunionání ekleziologie, takže, viděno Dullesovýma očima, můžeme Dianichovo pojetí 

pokládat za pokus o vyvážené řešení, které vychází z modelu komunionálního. Přitom však, jak 

dále uvidíme, nezanedbává ani tematiku zbývajících čtyř způsobů uchopení tajemství církve. 

Dříve, než přistoupíme k popisu jeho ekleziologické koncepce, představíme v této kapitole 

východiska, z nichž Dianichovo řešení vyvěrá. 

 

II. 1  Sebe-vědomí církve 

                                                 
59 Pracujeme se zatím posledním vydáním (New York 52002) v jeho italském překladu DULLES, Avery, Modelli di 
chiesa. Padova: Ed. Messaggero, 2005. Z tohoto italského vydání v naší práci citujeme dále jako DULLES. 
60 Srov. DULLES, s. 230 
61 Konkrétně odkazuje na JAN PAVEL II., Redemptor hominis 21, in EV 6, 1258: „communitas discipulorum“. 
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 Jako každé teologické tázání, i hledání odpovědi po tom, co je církev, je tázáním víry. Na 

rozdíl od sociologa, religionisty nebo historika hledá teolog – ekleziolog  odpověď v kontextu 

věřícího vědomí, které má církev sama o sobě. Toto sebe-vědomí církve je totiž místem, jež dává 

církvi životní dynamiku, dává formu jejímu bytí v dějinách. Hlásání, jímž církev projevuje a 

uskutečňuje svou existenci, je neseno jejím věřícím sebe-vědomím jakožto pochopením své 

existence jako přijaté od Boha v jeho plánu spásy. Hledání teologa při nalézání kategorií, jimiž 

pochopení církve uchopit, probíhá zevnitř tohoto života církve, z nitra jejího sebe-pochopení a 

sebe-vědomí v bohatosti jejich dějinných výrazů, z nichž na prvním místě stojí Písmo Nového 

zákona se svou autoritou inspirovanosti. Ekleziologická otázka pochopení a poznání církve je 

tedy viděna jako součást samotné její existence. 

 

II. 2  Nutnost ekumenické ekleziologie 

Na začátku první kapitoly jsme letmo zmínili ekumenický diskurz jako jednu z hlavních 

výzev současné ekleziologie.  Též S. Dianich považuje ekumenický kontext za skutečnost, 

kterou nelze při práci na ekleziologické syntéze ignorovat. Právě nutnost překračovat limity 

vlastního konfesijního náhledu je jedním z hlavních požadavků, které současný ekleziologický 

kontext na teologa klade, a stává se tak jedním z východisek Dianichova pokusu o systematické 

uchopení tajemství církve. 

 

a) církevní a konfesijní identita 

Za první výzvu ekumenického kontextu ekleziologie považuje Dianich nutnost vystoupit 

z čistě konfesionálního chápání pojmu církve. Všímá si toho, že dnes se v běžné mluvě více 

hovoří o církvích, než o církvi. Důvodem je jak všeobecné povědomí o historických příčinách 

rozdělení křesťanstva a jejich přetrvávání, tak sice ne tolik vědomá, ale stále reálně prožívaná 

identita každého křesťana jako identita konfesijní. V prvním tisíciletí křesťanské historie byla 

náboženská identita křesťanů určována dvojí charakteristikou: „křesťanskou identitou“ jakožto 

příslušností ke Kristu, založenou na křtu, na víře v Nejsvětější trojici, živenou Božím slovem v 

Písmu, a pak „církevní identitou“, jak ji představuje Vyznání víry. Na rozdíl od toho v druhém 

tisíciletí přistupuje k této dvojici třetí rovina identity křesťana, totiž „konfesijní identita“ spojená 

s konkrétní formou vyznávání křesťanské víry, danou souvislostmi historickými, kulturními i 

věroučnými. Konfesijní identita určuje prožívání křesťanské a církevní identity věřícího 

způsobem, který jej odlišuje od konfesijně jiných forem prožívání křesťanské víry. 62 

 

                                                 
62 Srov. DIANICH, Severino – NOCETI, Serena, Trattato sulla Chiesa. Brescia: Queriniana, 22005, s. 36. Dále 
citováno jako DIANICH – NOCETI. 
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b) úkol ekumenické ekleziologie 

Podle Dianiche ekleziologie každého teologa nese stopy vlivu jeho konfesijní identity. 

Výzvou v daném kontextu je, objevit takovou metodologii, která by byla správná a zároveň 

adekvátním způsobem umožnila vypracovat ekleziologii, jež by mohla být nazvána 

„ekumenickou“. Úkolem ekleziologa je, dokázat pojmenovat, v čem spočívá podstata a důvod 

bytí církve, aniž by odhlížel od současného konfesijního rozdělení církve Kristovy a aniž by 

přistupoval k církevním formám života víry jiných křesťanů s ideologickými předsudky. Úkolem 

přitom není zavírat oči před existujícími rozdíly ani je banalizovat ve jménu falešné smířlivosti, 

ale vyrovnat se se základní ekleziologickou otázkou, co je církev a proč existuje, vnímaje 

především ty rysy církevní identity, které se těší podstatnému souhlasu mezi křesťanskými 

vyznáními.63 

Základním předpokladem, s nímž Dianich pracuje, je přesvědčení, že taková ekleziologie 

je možná – totiž že je možné mluvit o církvi Kristově v její podstatě.64 To ovšem neznamená 

církev abstraktní, chápanou odhlížeje od dějinné formy její existence, ale naopak církev, která je 

konstitutivně složena z viditelného i neviditelného rozměru, aniž by bylo třeba ji exkluzivně 

identifikovat s jedinou její konfesijní podobou.  

Důvodem pro toto přesvědčení jsou i výsledky dosavadních ekumenických jednání,65 

v nichž Dianich rozeznává široký konsenzus ohledně nejzákladnějších prvků církve v její jednotě 

viditelného a neviditelného, jako jsou víra v Nejsvětější trojici, směřování k Božímu království, 

dějinná podstata existence církve, její podstata apoštolská a komunionální, existence určité 

ministeriální struktury, Boží slovo a svátosti křtu a eucharistie. Dianich si uvědomuje, že tyto 

základní prvky jsou různými církvemi chápány různě a vztahy mezi nimi též různě strukturovány 

– v tom právě spočívá konfesijní rozrůzněnost křesťanstva. Přesto před teologem stojí otázka, na 

níž má hledat odpověď: proč tomu tak je a zda a jak všichni společně náleží k téže církvi 

Kristově.66 

Ekleziolog tedy stojí před úkolem, pochopit jednu církev Kristovu v současném kontextu 

existence mnoha církví (denominací), zmapovat oblast mezi církevní a konfesijní identitou. 

Slovo „jedna“, charakterizující přes všechno rozdělení církev Kristovu, totiž dnes znamená 

                                                 
63 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 51 
64 Doslova Dianich mluví o „che cos’è la chiesa e perchè esiste“ a „l’essere e ragione del soggetto ecclesiale“ 
(DIANICH – NOCETI, s. 51). Podobně i na s. 53, kde navíc doslova hovoří o esenci církve (essenza ecclesiale), již 
odlišuje od toho, co je ovocem historického vývoje. Otázku církve v její podstatě řešil už Bonhoeffer – srov. jeho 
výše nastíněný koncept „wesentliche Kirche“. 
65 Odkazuje zejména na přijetí, jehož se dostalo tzv. Limským dokumentům z r. 1982 Křest, eucharistie, 
ministerium (Baptism, Eucharist, Ministry; v české evangelickém prostředí je překládán jako Křest, večeře Páně a 
ordinace). Tyto dokumenty jsou skutečně považovány za určité vyvrcholení a zároveň (prozatím?) ukončení tzv. 
konsenzuální a konvergenční ekumeny. Srov. NEUNER, Peter, Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 166 
66 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 51-52 
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„jedinečnost“ (odlišení od jiných náboženských a sociálních skupin a společností), ale už ne a 

stále ještě ne „jednotu“. 

 

II. 3  Metodologické východisko – teorie modelů 

Dianich sám řadí svůj pokus o systematické pojednání o církvi do řady obnoveného 

zájmu o hledání metody v ekleziologii.67 Tento obnovený zájem vidí na jedné straně jako 

důsledek krize „sekularizované ekleziologie“, jak sám nazývá model institucionální; 68 na druhé 

straně též jako důsledek touhy po změně v prvních pokoncilových letech, která, vědoma si krize 

metody období předchozího, však tápala v hledání nových metod a setrvávala v ekleziologii jen 

u prostého komentování koncilové konstituce Lumen gentium. 

 

II. 3. 1  Dullesova teorie modelů 

V metodologických úvahách Dianichových hraje zásadní roli teorie modelů, jak ji mj. do 

ekleziologie uvedl již zmiňovaný A. Dulles svou knihou Models of the Church.69 Používání 

modelů k popisu něčeho, co není možné uchopit bezprostředně, protože to svým rozměrem 

přesahuje lidskou zkušenost či představivost nebo to je ještě neznámé ve své plnosti, je věc 

běžná v přírodních a společenských vědách. Dulles jejich užití v teologii a konkrétně 

v ekleziologii, pro analogický charakter jejich využívání řadí k používání obrazů pro popis 

duchovních záležitostí víry, tajemství, jež jsou nepřístupná jednoduchému a vyčerpávajícímu 

uchopení (Deus semper maior). V tom vidí oprávněnost užití modelů a jejich souznění 

s teologickou tradicí církve. 

Modely vidí Dulles jako přemýšlivě užívané obrazy, kde kritické rozlišování hledá míru 

toho, kdy užití obrazu pro popis duchovní skutečnosti Božího tajemství je oprávněné (adekvátní) 

a kde již ne (stává se naopak zavádějícím). Dále rozlišuje modely, které jsou také obrazy, jež si 

lze snadno představit (např. vinná réva, chrám, tělo) a modely, které jsou abstraktnější povahy 

(např. instituce, společnost, společenství). 

Pro užití v teologii rozděluje Dulles modely do dvou typologických skupin: modely 

vysvětlující a modely průzkumné. Vysvětlující modely (explikativní, hermeneutické) slouží 

ke strukturovanému propojení toho, co se už o Božích tajemstvích vírou ví (z Písma, z tradice, 

                                                 
67 O metodologických úvahách našeho autora srov. více DIANICH, Severino, Questioni di metodo in ecclesiologia. In 
BARRUFFO, A. (ed.), Sui problemi del metodo in ecclesiologia. In dialogo con Severino Dianich. Cinisello Balsamo: 
San Paolo, 2003, s. 21-53 
68 Sekularizovanou ekleziologií označuje institucionální pojetí církve, jak je v potridentském odobí emblematicky 
představil R. Bellarmin. Sekularizovaná je proto, že se apologeticky přehnaně soustřeďuje na viditelný aspekt její 
existence, nahlížejíc ji naprosto sekulární kategorií společnosti jako societas perfecta, a zanedbává přitom její 
mysterijní rozměr. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 144 
69 Při převádění jeho terminologie do češtiny přihlížíme k překladu první kapitoly jeho knihy DULLES, Avery, 
Užívání modelů v eklesiologii. In Teologický sborník 1999, č. 2, s. 13-22. 
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z dějin a z křesťanské zkušenosti víry), a ke sloučení toho na vyšší jednotící úrovni. Třeba 

biblický obraz putujícího Božího lidu je takovým modelem vysvětlujícím. Průzkumné modely 

(explorativní, heuristické) naopak slouží k hledání nových teologických náhledů na tajemství 

Boží milosti. Jestliže při prvním použití modelu se lze ještě inspirovat metodologií jiných věd, 

v druhém případě nikoliv, neboť teologie není vědou experimentální a nemůže prokázat 

(verifikovat) své výsledky empirickými testy. Její normou zůstává „minulost“, totiž zjevení, 

jednou provždy dané v Ježíši Kristu. „V určitém smyslu se platnost každého objevu vposledku 

potvrzuje z hlediska toho, co již bylo dáno v Písmu a tradici.“70 Zjevení je však zároveň něčím, 

co nezůstává v minulosti uzavřeno, ale stále se aktualizuje tím, jak Bůh v Ježíši Kristu sám sebe 

stále dává lidstvu. Tak je nedílnou součástí teologické metody i zkušenost o přítomné Boží 

milosti. Tato nekončící zkušenost křesťanského společenství71 pomáhá teologii tematizovat to, 

co ze zjevení zůstalo dosud netematizováno. Jako příklad tohoto průzkumného modelu uvádí 

Dulles ekleziologický model diakonální, který obraz služebníka, vztahující se v Písmu nejprve 

na Izrael (Iz 49) a později na Ježíše Krista (Mt 12, 17-21; Sk 3, 26; Sk 4, 30), aplikuje na církev. 

To pomohlo nově si uvědomit služebnou úlohu církve v dnešním světě, např. oproti příliš 

mocenskému vyznění institucionálního modelu církve viděné jako vzorová societas perfecta. 

 

II. 3. 2  Dianichova teorie modelů 

Severino Dianich plně navazuje na tyto Dullesovy úvahy a pro svou ekleziologii rovněž 

volí cestu hledání modelu, který by pomohl popsat, vysvětlit a pochopit komplexní skutečnost 

církve jako Božího tajemství. Proto chce najít heuristický model, který by mu umožnil takový 

úkol vyřešit.  Pro lepší pochopení toho, co od heuristického modelu očekává, odlišuje od něho 

jiné dva typy modelů. Jednak je to model ideální, tj. realizační, jenž dopředu stanovuje, jak by 

církev měla vypadat, a tomu pak přizpůsobuje svou ekleziologickou teorii. Dále od heuristického 

modelu odlišuje model katalogizační, tj. klasifikační, jenž se pouze post factum snaží již 

existující ekleziologické koncepce odlišit mezi sebou. V jistém smyslu je takový typ modelů užit 

v Dullesově knize Models of the Church, když třídí přístupy různých ekleziologů do pěti již 

zmíněných skupin. Heuristický model má naproti tomu podle Dianiche posloužit jako nástroj 

postupného a nového porozumění celé realitě církve.72  

                                                 
70 DULLES, s. 31 ; česky citováno podle DULLES, Avery, Užívání modelů v eklesiologii. In Teologický sborník 1999, 
č. 2, s. 18 
71 Tato živá zkušenost křesťanského společenství je jakýmsi společným rozlišováním duchů (pojem z ignaciánské 
spirituality). Prohlubující se život v Duchu tvoří v křesťanech sensus Christi pro pochopení a posouzení věcí 
Božích, pro hlubší vnímání Boží pravdy. Jde tedy o klasický sensus fidei církve jako celku, který je vnímán 
dynamicky. Je též nazýván „sourodostí“ (connaturality), nadpřirozeným instinktem víry. Srov. DULLES, s. 32 
72 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 157 
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Při dalším zpřesňování toho, jaký typ modelu pro ekleziologii hledá, mluví Dianich o 

teoretickém modelu, jak je používán v přírodních vědách. Takový model neslouží jen jako 

nástroj pro zjednodušení analýzy zkoumaného předmětu, ale díky své vnitřní heuristické 

dynamice dovoluje vysvětlit daný předmět a zároveň stanovit prognózu jeho dalšího vývoje.73 

V porovnání s modely užívanými v sociálních a politických vědních oborech pak Dianich 

upozorňuje, že hledaný ekleziologický model nemá být modelem pouze ve smyslu pravidla 

chování. Odlišuje proto na jedné straně model něčeho („di qualcosa“, jak se něco děje, model 

popisný) a vedle toho model pro něco („per qualcosa“, jak udělat, aby se něco dělo, model 

performativní). Heuristický ekleziologický model má být na prvním místě takovým modelem 

něčeho, protože v případě církve předmět sám je událostí, která něco zjevuje o své podstatě, je 

místem Boží aktivity, je darem Boží milosti. Pouze z interpretace tohoto Božího konání/působení 

v církvi (model něčeho) je možné dospět k tomu, jak by měla církev dále jednat (model pro 

něco). Hledaný ekleziologický model tedy nutně má mít oba tyto rozměry, přičemž jeho rozměr 

„pro něco“ je závislý na jeho rozměru „něčeho“.74 

Pro shrnutí: ekleziologický model, který chce náš autor nalézt, má být teoretickým 

heuristickým modelem, v němž jedině odkrytí toho, jak co je, má dopomoci k načrtnutí toho, co 

by jak mělo být. 

Dále od hledaného modelu Dianich požaduje schopnost, hovořit o církvi na všech 

sémantických rovinách. O církvi je totiž možno hovořit jednak na rovině empirického 

pozorování, tak jako o jakémkoliv jiném dějinném kolektivním subjektu, což může činit 

sociologie, historie, religionistika. Je však též možné o ní hovořit z pohledu věřícího subjektu, 

jenž v dějinných faktech církve rozeznává tajemství spásy a uskutečňování se Božího plánu 

s člověkem. Uvnitř tohoto diskurzu víry, vlastního teologii, je pak možné rozlišit rozličné 

konfesijně vymezené úhly pohledu. Dalším nutným sémantickým plánem hovoru o církvi je 

eschatologická rovina, která dějinný charakter církve činí něčím, co překračuje dějiny a směřuje 

k naplnění v „onom čase“. Hledaný heuristický model musí být tedy schopný zahrnout ve svém 

výkladu všechny tyto roviny.75 

Další charakteristikou hledaného modelu musí být vnitřní relacionální strukturovanost, 

z níž samé by bylo možné analyzovat dynamiku modelu a uchopit princip jeho vnitřního pohybu. 

To by pak posloužilo pochopení vnitřní dynamiky církve, s vědomím, že to, co dává církvi 

                                                 
73 Od teoretických modelů odlišuje Dianich modely ideální, které zjednodušují předmět o všechny 
kontingentní/proměnlivé rysy, a modely analogické, které jednoduše naznačují vnitřní vztahy částí v rámci daného 
předmětu (s. 158). 
74 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 158-159 
75 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 159-160 
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vitalitu, nejsou jen dynamiky popsatelné empiricky, ale zejména aspekty mysterijní a 

eschatologické, jež jí jsou vlastní.76  

Nakonec se náš autor zamýšlí nad tím, odkud hledaný model vzít. Jelikož tajemství 

církve není z tohoto světa, ale stojí na neuchopitelném tajemství Boží aktivity (actio Dei) 

v dějinách, neměl by se daný model přejímat z vnějšku zkoumaného předmětu, z reality stojící 

mimo oblast křesťanské víry. Naopak je třeba hledat prvek ze samého nitra reality církve, tedy 

předmět, událost nebo akt církevní praxe, které by dokázaly vysvětlit celou realitu církve v její 

komplexnosti (model pars pro toto).77 Není nutné, aby takový prvek už hned na začátku poskytl 

jasnou a určitou představu (idea clara et distincta) o tom, co je církev. Musí však být schopen 

během postupného popisu jeho uspořádání fungovat jako model ve všech předem stanovených 

kritériích. Tak během samotného průběhu odkrývání bude zároveň postupně verifikována jeho 

použitelnost. 

 

II. 3. 3  Hledání ekleziologického modelu 

a) nevyhovující modely 

Na úvod Dianich vystaví svým kriteriím kategorie převzaté z vnějšku reality církve, totiž 

sociologické kategorie společnosti a komunity. Ty bývají jako ekleziologické modely, jak jsme 

viděli, používány. Podrobuje je jediné zkoušce kritéria relacionality. Ačkoliv oba modely 

nabízejí vnitřní princip své strukturace a vnitřní dynamiky, totiž princip autority (společnost) 

nebo princip společenství-communio (komunita), které mohou pomoci ozřejmit vnitřní 

dynamiku církve, neumožňují ozřejmit problematiku vnějších vztahů, jež má a má mít církev se 

světem kolem sebe. Přitom právě vztah k okolnímu světu je smyslem její existence v dějinách, v 

něm má určité poslání. 

Podobně podrobuje zkoušce i model vycházející z nitra reality církve, totiž model beroucí 

si za vzor eucharistickou bohoslužbu (sakramentální model). I tento model, ač velmi plodný pro 

pochopení vnitřních vztahů tajemství církve, má omezenou vypovídací hodnotu, neboť jeho 

mluva („linguaggio“) je přístupná jen věřícím. Je vhodný jako model ad intra, ale méně pak ad 

extra. Poskytuje jen nástroje pro interpretaci vnitřních vztahů církve, věřících mezi sebou, ale 

opět nepomáhá interpretovat vztahy vnější, k okolnímu světu.78 

 

b) navržený model – ekleziogeneze 

                                                 
76 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 160-161 
77 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 156-157, 160 
78 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 161-162 
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Veden stanovenými kriterii zaměřuje Dianich svou pozornost téměř spontánně, jak sám 

říká,79 k historickému okamžiku zrození církve o Letnicích, jak jej popisuje sv. Lukáš ve Skutcích 

apoštolů (2, 1-47). Středem Lukášova vyprávění o seslání Ducha svatého na Ježíšovy učedníky 

shromážděné v Jeruzalémě a o vzniku prvního křesťanského společenství je Petrovo 

kerygmatické kázání o Ježíši jako Mesiáši Izraele. Toto kázání vzbuzuje v posluchačích víru a 

obrácení, jež se projevuje tím, že přijímají křest a přidávají se ke skupině učedníkům. Tato 

konkrétní událost, tento okamžik zrození církve – ekleziogeneze – se stává pro Dianiche 

vhodným modelem. 

Po metodologické stránce stojí za pozornost, že Dianich svůj model nenachází po 

dlouhém procesu srovnávání různých hypotetických modelů vzešlých z jiných momentů vnitřní 

reality církve. Jediným zdůvodněním volby zůstává intuice, ona „spontánně zaujatá pozornost“ 

nalezené věci. 

 

 

c) první verifikace modelu ekleziogeneze 

Po své spontánní volbě vystavuje svůj model první verifikaci, zda skutečně vyhovuje 

stanoveným kritériím. Podle Dianiche ano. Událost zrození církve jako první konkrétní komunity 

je natolik jednoduchá, aby posloužila jako model komplexnějšího jevu. Je to též fakt 

pozorovatelný nejen věřícími, ale všemi (sémantická rovina empirická – sociologie, lingvistika 

atd.). Zároveň však skutečná povaha tohoto shromáždění je odhalitelná jen vírou v to, že jeho 

zrození je dílem Ducha svatého (sémantická rovina víry).  

Prvotní událost zrození církve je navíc nejen faktem o počátku jedné komunity, ale tentýž 

opakující se proces je tím, co zaručuje stálou existenci církve. Pokaždé, když křesťan hlásá víru 

ve vzkříšeného Krista a jeho svědectví někdo další s vírou přijímá, vzniká stejná vztahová síť 

mezi protagonisty tohoto procesu, jež se ustavila v onom okamžiku prvního zrození církve. Platí, 

co říká sám Ježíš: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich 

(Mt 18, 20).“ I kdyby chyběli další prvky, které patří k církvi v její plnosti (např. vysluhování 

dalších svátostí), nelze podle Dianiche popřít, že se jedná o skutečně ekleziální událost, o 

okamžik skutečného klíčení církve.80 Tento aspekt modelu ekleziogeneze umožňuje ekumenický 

dialog o povaze církve. 

                                                 
79 „La nostra attenzione si porta quasi spontaneamente là dove si delinea lo spartiacque fra la non esistenza e 
l’esistenza della chiesa.“ DIANICH – NOCETI, s. 163 
80 Pro podpoření svého tvrzení o autenticitě zrození církve ve vztahu hlásání–přijmutí s vírou Dianich dává 
hypotetický příklad existence všech prvků církevní reality na její empirické rovině, v němž by však chybělo sdílení 
víry. V tom případě bychom měli jen církevní aparát, církev navenek, ne v její podstatě. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 
164-165 
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Taktéž akt komunikace/sdílení víry, ačkoliv je ve své podstatě lingvistickým aktem, může 

ve své relacionální dynamice, napřed alespoň hypoteticky, pomoci při odkrývání a interpretaci 

skutečnosti církve v její celistvosti. Tento předpoklad je založen na charakteru sdílení víry 

(comunicazione della fede, tj. hlásání—přijmutí s vírou), jež není jen asertivním aktem (jímž by 

bylo pouhé hlásání, které nemusí nutně vyvolat víru), ale aktem performativním, při němž 

hlasatel je schopen měnit posluchače, vytvořit naprosto jedinečnou kvalitu vzájemného vztahu. 

Událost ekleziogeneze má tedy dynamickou strukturu, v níž lingvistický akt sdílení víry 

(hlásání—přijmutí s vírou) se jeví jako princip uspořádání vztahů mezi osobami, a odkrývá tak 

první a nejjednodušší, ale zároveň nejzákladnější formu církve. Právě proto může být modelem 

pro interpretaci dalšího rozvíjení jejích  forem.81 

Je zřejmé, že model ekleziogeneze je „modelem něčeho“ (jak se co děje) - může posloužit 

k odkrytí struktur základní ekleziální zkušenosti. A jelikož je zároveň modelem vzatým ze 

samého nitra reality církve, může posloužit i jako důvěryhodný „model pro něco“ (jak udělat, 

aby se něco stalo). To, podle Dianiche, činí z ekleziogeneze model, v němž lze nalézt identitu 

církve v její čisté autenticitě, který umožní vést církev, každý její krok a každou část stavby 

jejích struktur k původnímu důvodu její existence, jíž je komunikace/sdílení víry.82 

 

                                                 
81 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 165-166 
82 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 166 
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I I I .  KAP ITOLA  

POPIS MODELEM EKLEZIOGENEZE 

III. 1  Empirický popis 

 Model ekleziogeneze, tak jak ho Dianich předběžně formuluje, lze shrnout do 

následujícího principu: hlásání/sdílení víry vytváří společenství. Událost (z)rození církevního 

společenství je založena na vnitřní dynamice sdílení víry (to, co je hlásáno o Kristu, je s vírou 

přijímáno). Tato dynamika sdílení vytváří mezi osobami vztah, jenž je společenstvím ve víře. 

Pojmy hlásání (annuncio), sdílení (comunicazione) a společenství (comunione) se stávají 

prvními, se kterými Dianich dále pracuje. 

Po formulaci svého modelu a verifikaci, přistupuje Dianich k jeho popisu. Pro svou 

heuristickou povahu je popis modelu zároveň popisem církve, postupným odhalováním toho, co 

církev je. Proces popisu modelu je tak zároveň popisem církve prostřednictvím modelu, 

interpretací církve modelem ekleziogeneze. 

Než přistoupí k teologickému popisu, věnuje se Dianich krátce prohloubení jeho 

empirického popisu na rovině antropologické, konkrétně pohledem teorie komunikace. Viděli 

jsme, že pojem komunikace (myslí se: víry) se stává centrálním v chápání toho, k čemu 

v ekleziogenezi dochází. Už empirický popis pomůže ozřejmit hloubku této komunikace, je 

prvním krokem k následujícímu popisu teologickému. 

Termín komunikace (comunicazione)  je v italštině termínem komplexním. Proto jsme jej 

dosud překládali buď prostým počeštěním, nebo ekvivalenty, jež neznamenají totéž a upozorňují 

na možnost nedorozumění či ne úplného porozumění. Jednak jde o hlásání ve smyslu 

oznamování něčeho, ale jde též o sdílení, a to nejen ve smyslu řečového sdělování, ale i 

společného vyznávání něčeho, společného dělení se o něco. Všechny tyto konotace pojem 

komunikace zahrnuje. To je ostatně jádrem Dianichovým úvah během empirického popisu. 

Komunikace víry, jak již bylo upozorněno, je řečovým aktem performativním, protože je 

apelem ke změně života a k navázání vztahu mezi účastníky. To proto, že předmětem hlásání a 

sdílení není věc jednoduše poznaná, ale věc vyznávaná, jíž dotyčný věří. Komunikace víry je 

podělením se o vlastní osobní jistotu, která není jistotou přirozenou, ale jistotou vyvěrající ze 

zjevení Boha člověku, ze sebedarování se Boha člověku, na něž člověk odpovídá. Díky této 

zvláštní struktuře je komunikace víry něčím, co plně zahrnuje celou osobnost hlasatele, a proto 

odpovídá sdílení se o sebe sama, v nejhlubším rozměru své vlastní osobnosti, jež je skrze víru 

v Krista novým člověkem. A ten, kdo s vírou přijímá toto hlásání/ toto sdílení, opakuje tak 
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v sobě tutéž zkušenost víry, jež pak oba účastníky komunikace spojuje v jednotě, jíž je 

společenství víry.83 

Popis této antropologické roviny sdílení vlastní zkušenosti víry podle Dianiche 

nalezneme již v Písmu. Jejím vyjádřením je 1 Jan 1, 3: „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i 

vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem 

Ježíšem Kristem.“84 Přesvědčení, že toto společenství mezi lidmi, kteří sdílejí tutéž víru, je 

zároveň místem společenství s Bohem, to je již oblast, jež vyžaduje popis teologický. 

 

III. 2  Teologický popis 

III. 2. 1  Společenství – koinwni,akoinwni,akoinwni,akoinwni,a  

 Teologickou interpretaci okamžiku zrodu církevního společenství, jež slouží jako model 

pro pochopení celé církve, začíná Dianich exegetickým rozborem pojmu společenství 

(koinwni,a), jak je používán v Novém zákoně. To má pomoci odhalit teologickou rovinu 

strukturace oněch vztahů, jež dávají při vzájemném sdílení víry vzniknout společenství. 

 

a) teo-logická dimenze 

Pojem společenství je v Novém zákoně používán ve vícero významech. Na prvním místě 

je jím myšleno společenství s Bohem, společenství v jeho vertikální/teo-logické dimenzi. 

Zkušenost tohoto společenství s Bohem stojí v základu zkušenosti společenství církve. Církev 

(evkklhsi,a|| ||)    je totiž shromáždění učedníků, svolané samotným Bohem. Podle sv. Pavla je to Bůh 

Otec, který volá (evklh,qhte) křesťany ke společenství (eivj koinwni,an) se svým Synem Ježíšem 

Kristem (1 Kor 1, 9). Již zmíněný verš prologu 1 Jan 1, 3 navíc ukazuje, že zvěstování víry roste 

ze společenství s Bohem a zároveň je sdílením tohoto již existujícího společenství druhým lidem, 

aby i oni na něm měli podíl, což vytváří i společenství mezi lidmi. Vertikální dimenze 

společenství (communio) je základem jeho horizontální dimenze (communitas), časově ji 

předchází. koinwni,a, již lze prožívat v církvi, je tedy především dar Boží, milost. Proto církev 

není původkyní společenství ani jeho vlastníkem ve smyslu, že by jej mohla svévolně darovat 

nebo odepřít. Církev je především ovocem tohoto daru Božího společenství a místem v lidských 

dějinách, v němž jsou lidé povoláni tento dar přijmout. 

                                                 
83 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 167 
84 Tak v českém ekumenickém překladu. Doslovný překlad by byl: „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, 
abyste i vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.“ (o] èwra,kamen 
kai. avkhko,amen( avpagge,llomen kai. ùmi/n( i[na kai. ùmei/j koinwni,an e;chte meqV h`mw/nÅ kai. h` koinwni,a de. h` h`mete,ra 
meta. tou/ patro.j kai. meta. tou/ uìou/ auvtou/ VIhsou/ Cristou/Å) Italský překlad, o nějž se Dianich opírá, je právě takto 
doslovný vzhledem k originálu. Ten jasněji odlišuje, zdá se, dvojí rovinu či dvojí stupeň společenství: rovinu 
empirickou, totiž společenství mezi lidmi, mezi zvěstovateli a přijímateli zvěsti; a rovinu teologickou, totiž 
společenství mezi Bohem a lidmi. Český ekumenický překlad zvolil zdůraznění provázanosti těchto dvou rovin 
společenství. 
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Exegeze pojmu společenství navíc upozorňuje na rozdíl mezi Starým a Novým zákonem 

v chápání vztahu mezi Bohem a člověkem. Řeckému koinwni,a odpovídá hebrejské substantivum 

habura. Ve Starém zákoně je však nemyslitelné, aby bylo použito pro popis vztahu k Bohu. 

Izrael má zkušenost jiného vztahu, který je popisován terminologií smlouvy (berit). Pojem 

smlouvy odráží zkušenost nepřekonatelného rozdílu mezi Hospodinem a jeho lidem, odráží 

vědomí naprosté transcendence Boží. Jestliže Nový zákon překračuje tyto limity chápání vztahu 

Boha k člověku, je to díky vtělení Božího Syna, jenž se stal člověkem, aby tak člověk měl účast 

na společenství Nejsvětější trojice. Skutečně se pojem společenství v Novém zákoně objevuje 

jmenovitě ve vztahu k osobám Trojice. Zmiňovali jsme společenství k Otci v 1 Jan 1, 3, svatý 

Pavel mluví v 2 Kor 13, 13 o společenství Ducha svatého. Nejčastěji se však v Novém zákoně 

mluví o zprostředkování  Božího společenství Kristem, skrze něhož je možný přístup k Otci. 

Ježíš Kristus je prostředníkem společenství mezi Bohem a lidmi. Bez něho by vzdálenost mezi 

Stvořitelem a tvory zůstala nepřekročitelná, posílena navíc hříchem člověka, jenž brání setkání 

s Bohem. Jen díky Ježíšově vykupitelské smrti, my, kteří jsme byli Bohu vzdáleni, jsme se mu 

stali blízkými (srov. Ef 2, 13). Zemřít s Kristem ve křtu starému životu a hříchu znamená být 

vzkříšeni k novému životu v Božím společenství (srov. Řím 6, 3-11). Jak se celá vnitřní 

dynamika Nejsvětější trojice podílí na tomto usmíření si člověka pro společenství se sebou, 

shrnuje svatý Pavel, když hovoří o působení Ducha, který v nás zniterňuje Krista, čině z nás 

v Kristu Boží syny, takže můžeme volat k Bohu stejnými slovy, jakými ho vzýval Ježíš: Abba, 

Otče (srov. Gal 4, 4-7; Řím 8, 14-15). Trojiční pozdrav na konci 2 Kor je pozdravem, jenž 

podává syntézu této dynamiky společenství osob Nejsvětější trojice, na niž mají křesťané podíl: 

„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi (2 

Kor 13, 13).“ Společenství s Bohem působí Duch svatý milostí Kristovou a znamená účast na 

lásce Otcově. 

 

b) eschatologická dimenze 

 Jestliže horizontální rozměr společenství církve se zakládá na rozměru vertikálním, který 

horizontálnímu předchází (logicky i časově), pak je totéž společenství ve své plnosti něčím 

budoucím, k čemuž se teprve směřuje. Jeho cílem je totiž společenství v plnosti času, kde Bůh 

bude všechno ve všem (srov. 1 Kor 15, 28). Výslovně to zdůrazňuje autor listu Židům: „Vždyť 

zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde (Žid 13, 14).“ A svatý Pavel 

mluví o občanství, které máme v nebesích, odkud očekáváme našeho spasitele Ježíše Krista 

(srov. Flp 3, 20). Pozemské společenství církve je tedy charakterizováno provizorností a bytím 

na cestě, je životem ve stanu (srov. 2 Kor 5, 1), ne v jistých zdech města, stejně jako stan je 

obydlím nomáda, který nemá stálý domov. 
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Tento dějinný charakter církevního společenství, který ve svém eschatologickém rozměru 

odkazuje za dějiny, je zároveň účastí na Kristově vzkříšení, ale i smrti. Dějinnost společenství 

s Kristem je poznamenána utrpením. Pavel doslova hovoří o poznání moci jeho vzkříšení (th.n 

du,namin th/j avnasta,sewj auvtou/) a o účasti/společenství na jeho utrpení (th.n koinwni,an tw/n 

paqhma,twn auvtou/) (srov. Flp 3, 10). Bytí na cestě církve je tedy společenstvím v Kristově utrpení 

a směřováním k účasti na jeho zmrtvýchvstání. 

Eschatologický rozměr společenství církve nakonec znamená, že směřování k plnějšímu 

společenství znamená směřování ke společenství sdílenému stále univerzálněji, že prožívá své 

společenství uvnitř reality mnohem větší, než je ona sama, reality, jež není omezena v čase ani 

prostoru. 

 

c) ekleziologická dimenze 

 Rozbor pojmu společenství v Novém zákoně ukázal, že se v první řadě jedná o fakt, který 

vyplývá z aktivity Boží, ze zjevení Božího vyvolení a daru Božího života člověku. Společenství 

je tedy hlavně na rovině vertikální, až druhotně z něho vyplývá společenství na rovině 

horizontální, které vzniká mezi lidmi, sdílejícími tutéž víru v ono společenství s Bohem v Kristu. 

Ekleziologická dimenze společenství je touto rovinou horizontální, jež navíc spojuje ony dva 

póly roviny vertikální, pól teologický a pól eschatologický, je výrazem jejich dějinné realizace. 

 Východiskem pro exegezi ekleziologického aspektu společenství je již citovaný prolog 1 

Jan 1, 1-3. Horizontální rovina společenství víry se zakládá na zvěstování (annuncio) těch, kdo 

již mají zkušenost víry s oním Božím společenstvím. Jejich výpověď se pak zakládá na očitém 

svědectví prvních učedníků, apoštolů, jež zaznamenáno v Písmu je hlásáním toho, co slyšeli, co 

na vlastní oči viděli, na co hleděli a čeho se vlastníma rukama dotýkali (srov. 1 Jan 1, 1). 

Vyvolení a dar Božího života se tedy uskutečňují zprostředkovaně, sdílením víry mezi lidmi. 

Proto mluví sv. Pavel o společenství evangelia (koinwni,a| eivj to. euvagge,lion) (Flp 1, 5), totiž o 

činné účasti filipských křesťanů na hlásání spásy v Ježíši Kristu. Toto společenství evangelia je 

oním vztahem mezi zvěstovatelem a přijímatelem zvěsti, který je vytvářen společným sdílením 

víry v Krista, je základem viditelné realizace společenství Božího.85 

 Tak se ukazuje, že společenství člověka s Bohem nemá intimistický charakter, není jen 

něčím mezi Bohem a člověkem, ale naopak otevírá člověka nové kvalitě vztahu k druhým lidem, 

s nimiž sdílí tutéž víru. Ba co víc, má přímo planetární charakter, neboť je určeno k tomu, aby 

spojilo všechny lidi ve společenství s Bohem. 

                                                 
85 „La comunione con Dio si manifesta e si realizza in modo visibile nella vicenda humana.“ DIANICH – NOCETI, s. 
176 
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  Interpersonalita tohoto společenství s Bohem a lidmi nachází hlavní výraz v eucharistii. 

Svatý Pavel, právě ve vztahu k této svátosti mluví o společenství krve a těla Kristova (koinwni,a 

tou/ ai[matoj/ tou/ sw,matoj tou/ Cristou/; srov. 1 Kor 10, 16). V této svátosti (jako v každé další) 

nachází ekleziální dimenze společenství církve své dějinné uskutečnění i pramen, v ní se 

viditelně projevuje propojení vertikálního i horizontálního rozměru. Proto svatý Pavel říká: 

„Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu 

(1 Kor 10, 17).“ Odtud pramení metafora jednoho těla použitá o církvi, pro naznačení hluboké 

jednoty, jež spojuje věřící v Krista v jednom společenství. A z toho vyplývá i požadavek na 

určité chování uvnitř společenství, totiž vyvěrající z nezištné lásky, jež nehledá svůj prospěch a 

dělí se o vše s druhým. Proto sv. Pavel tak lpěl na skutečném sdílení pokrmu při eucharistické 

slavnosti a nevybíravými slovy odsuzoval ty, kdo si hodovali ze svého. Neschopnost dělit se o 

pokrm při eucharistii je výrazem pohrdání tělem Kristovým, tj. i svátostí i církví (srov.  1 Kor 11, 

20-22). 

 Pro shrnutí Dianichovy exegeze pojmu společenství v Novém zákoně lze tedy říci 

následující: společenství je tvořeno komunikací, která z Boží strany má charakter zjevení (daru, 

milosti, vyvolení v Ježíši Kristu), ze strany lidí (apoštolé, svědkové Ježíšovi) má charakter 

hlásání (evangelium). Spojnicí, výrazem a realizací jednoty mezi pólem zjevení a pólem hlásání 

je eucharistie (svátost). 

 

III. 2. 2  Společenství svatých – sanctorum communio 

Povolání člověka Bohem Otcem ke společenství s jeho Synem je principem celých dějin 

spásy. Už exegeze pojmu společenství v Novém zákoně ukázala, jak souvisí s vyvolením a 

s darem milosti. V tomto smyslu je společenství něčím, co se primárně děje v srdci člověka. 

Novozákonní exegeze nás vedla zatím k všímání si toho, jak se toto povolání ke společenství 

dějinně uskutečňuje ve shromáždění lidí, jež spojuje společné sdílení víry v uskutečnění tohoto 

povolání v Kristu, tedy ve společenství, které má rysy empiricky vymezitelné skupiny 

Ježíšových vyznavačů. 

Tradice, konkrétně Apoštolské vyznání víry, nás výslovně upozorňuje na fakt, že Boží 

povolání ke společenství s ním, právě proto, že ono je dříve, než proces shromáždění se těch, kdo 

sdílejí tutéž víru, se uskutečňuje mnohem širším způsobem, než je shromáždění empiricky 

vymezitelné hranicemi křesťanské komunity. Mluví o společenství svatých (communio 

sanctorum),86 které znamená společenství všech, kdo byli dostiženi v Duchu svatém onou milostí 

Božího povolání ke společenství s ním, nejen zamřelí křesťané, ale i svatí Starého zákona a 

vůbec spravedliví všech časů, jichž se dotkla Kristova milost. Jde o společenství, které není 

                                                 
86 Symbolum apostolicum, in DenzH 19 
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empiricky vymezitelné jako konkrétní skupina, ale pouze postižitelné intuicí víry v neomezenost 

Boží milosti. 

Z terminologického hlediska je proto podle Dianiche důležité rozlišovat dva pojmy pro 

označení společenství, totiž ty, které v češtině chybí: společenství-communitas a společenství-

communio. První označuje církev jako komunitu, jako historicky vzniklý sociologický útvar, 

založený na poznání historického Ježíše a předávání jeho učení (svědectví apoštolů). Vyznačuje 

se explicitní vírou v Ježíše jako Pána a Spasitele, konkrétními dějinami, pravidly soužití a 

rituálními úkony. Druhý pojem společenství míní stav milosti, pro niž jsou lidé vnitřně spojeni 

s Kristem. To se stává vnitřní a určující kvalitou každé křesťanské komunity, ale zároveň jako 

communio sanctorum zahrnuje i nepostihnutelnou množinu všech spravedlivých, dostihnutých 

Kristovou milostí, i bez faktu, že jej viditelně vyznávají jako spasitele, tj. prostředníka 

společenství s Bohem. 

Církev tedy v sobě zahrnuje oba aspekty, communitas i communio. Pojem společenství 

svatých navíc upozorňuje na rozhodující úlohu Ducha svatého v tomto vertikálním rozměru 

církevního společenství. Dianich si všímá, že příchod Ducha Těšitele je v evangeliu spojován 

s odchodem historického Ježíše: „Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám (Jan 16, 7).“ Je to činnost Ducha svatého, co působí skutečné 

zvnitřnění Kristovy přítomnosti v jeho učedníkovi, ne Ježíšova empirická přítomnost. Důkazem 

toho jsou zástupy těch, kdo sice potkali historického Ježíše, slyšeli jeho kázání, viděli jeho činy, 

ale neuvěřili v něho. Absence historického Ježíše jako podmínka ještě širšího působení Ducha 

(paradox vyjádřený Janovým evangeliem) tedy zvýrazňuje nepostradatelnou a zároveň 

neomezenou úlohu Ducha svatého ve vytváření společenství-communio s Kristem. 

Viděno v trinitárním rámci, Duch svatý jako osoba Nejsvětější trojice sehrál úlohu v aktu 

Vtělení Božího Syna, avšak sám se nevtělil (stejně jako Otec). Účinnost působení Ducha 

svatého, tvořícího společenství člověka s Bohem, má tedy svůj výraz ve viditelném společenství 

věřících v Krista, ale zároveň nejen tam. Neomezuje se pouze na působení, při němž společenství 

věřících spolupracuje, když hlásáním evangelia předává světu památku o Ježíši z Nazareta jako 

Mesiáši. Dává život jak a kde chce tomu, co Otcové a s nimi Lumen gentium nazývají Ecclesia 

ab Abel.87 

To vše je též důvodem, proč Dianich nepřijímá jinou interpretaci pojmu communio 

sanctorum jako účasti na svatých věcech, tj. svátostech (srov. výše v I. kapitole). Jednak podle 

jeho mínění tuto účast na svátostech v rámci církve vyjadřuje v apoštolském krédu formulace 

„věřím ... ve svatou církev obecnou“, a proto přidání pojmu společenství svatých jako 

duplicitního vyjádření téhož by bylo nepochopitelné. Navíc nejstarší svědectví o zavedení této 

                                                 
87 Srov. LG 2 
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formule do kréda, které podává Niketas z Remesiany v druhé polovině 4. století, přináší právě 

onu nesakramentální a inkluzivní interpretaci communionis sanctorum, jako společenství 

„patriarchů, proroků, mučedníků a všech spravedlivých, kteří kdy žili nebo právě žijí nebo budou 

žít v budoucím čase“.88 

 Pojem společenství svatých nás tedy upozornil, že mluvě o společenství církve, je třeba 

mít na mysli jednak církev empirickou, která se projevuje v konkrétních křesťanských 

komunitách žijících na zemi, a zároveň církev nemající viditelné hranice. Tento dvojí aspekt též 

upozorňuje, že církev není možné interpretovat pouze na základě jejího vztahu k historickému 

Ježíši zjednodušeně chápanému jako její zakladatel. Církev je třeba interpretovat ve vztahu ke 

Kristu v rámci působení celé Nejsvětější trojice v dějinách spásy. 

 

III. 2. 3  Společenství a sdílení 

Okamžik zrození církve – ekleziogeneze – byl v úvodu charakterizován jako formování 

se společenství věřících v Krista, které vzniká v jeho horizontální i vertikální rovině 

prostřednictvím komunikace/sdílení víry mezi lidmi (dynamika hlásání–přijetí). Explicitní 

komunikace víry je to, co dovoluje hovořit o církvi jako empirické skutečnosti realizující 

společenství víry. Toto prvotní zjištění důležitosti komunikace pro vytvoření církevního 

společenství Dianich následně rozvíjí podrobnější analýzou procesu sdílení víry (communicatio 

fidei). 

 

a) sdílení víry 

 Přechod od pouze vnitřního daru společenství s Bohem k jeho zřejmému sdílení 

s druhými lidmi je neodmyslitelně spjat s Kristovým zprostředkováním tohoto společenství. 

Vtělení Božího Syna je událostí, která v sobě nese dynamiku průniku Božích činů do dějin 

celého lidstva, nejen do dějin jednotlivce. Proto milost Božího společenství je předurčena ke 

„vtělení se“ do mezilidských vztahů v konkrétní historické komunitě. Jestliže je pravda, že Bůh 

Otec si připravil církev již od počátku světa jako společenství přesahující hranice času a prostoru 

(srov. LG 2), je též pravda, že je jeho vůlí v Kristu učinit z lidstva svůj lid, a proto věřící v Krista 

volá do své církve (LG 9). 

Spojitost nutné existence církve s událostí Vtělení je však třeba chápat nikoliv ve smyslu 

kristologickém, tedy že by Ježíš založil církev v její konkrétní institucionální podobě. Spojitost 

církve s Ježíšem jako vtěleným Božím Slovem je třeba vidět na rovině mystické, zjevující se v 

paschálním tajemství, jak to vyjadřuje patristická tradice hovořící o zrodu církve z boku Kristova 

                                                 
88 NIKETAS Z REMESIANY, Explanatio symboli, in PL 52, 865-874 
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na kříži.89 Kristova vykupitelská oběť za lidstvo je totiž nanejvýš zjevujícím výrazem 

dynamismu lásky v nitru Nejsvětější trojice, je vrcholem události Vtělení. Tím, že je památka na 

Kristovu vykupitelskou smrt uchovávána jeho učedníky a vyprávěním předávána dále, začíná se 

církev ve své viditelné podobě konstituovat. 

Sdílení víry v dynamice jejího hlásání a přijetí je tedy „vtělením se“ památky Kristova 

Vtělení do konkrétního diskurzu, jenž vytváří církev. 

 

b) sdílení víry je hlásáním o Ježíši 

Úvahy o spojitosti mezi historickou konkretizací křesťanského společenství v církvi a 

událostí Vtělení (od narození po smrt na kříži) vedou přímo k úvahám o charakteru hlásání, které 

stojí v centru sdílení víry, jež empirické společenství církve vytváří. Je jádrem křesťanské zvěsti 

Ježíšovo předvelikonoční hlásání Božího království, nebo zvěst o jeho zmrtvýchvstání 

(velikonoční událost)? Odpověď napovídají již předchozí úvahy: absence historického Ježíše 

dává prostor vzniku církve z moci jeho Ducha; církev se rodí smrtí Ježíše na kříži. Vysvítá tu 

tedy centralita velikonoční události smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jež v jeho smrti vidí 

průnik Božího života, v absenci Ježíše vidí přítomnost Krista v jeho Duchu. Proto je středem 

hlásání zvěst o Ježíši („annuncio su Gesù“), o celém životě i s jeho velikonočním vyústěním, 

nikoliv jen zvěst Ježíšova („annuncio di Gesù“), to, co hlásal svými slovy. Přitom zvěst o Ježíši 

zahrnuje i zvěst Ježíšovu, smysl jeho hlásání Božího království se totiž ozřejmuje právě ve světle 

velikonočního tajemství.90 

Z tohoto hlediska tedy nelze hovořit o církvi za Ježíšova života, před velikonoční 

událostí. Církev je faktem povelikonočním, protože se rodí z hlásání velikonočního tajemství. To 

ovšem neznamená, že by církev vznikla proti přání Ježíšovu.91 Ona naopak pokračuje v Kristově 

hlásání Božího království ve světle Velikonoc, neboť jen tak se jeho zvěst účinně otevírá všemu 

lidstvu (historický Ježíš se mohl se svou zvěstí obrátit jen k židovskému národu). Její hlásání 

Božího království pak spočívá v hlásání Ježíše, jenž je očekáván jako ten, kdo ještě jednou 

přijde, aby je na konci časů ustanovil. Jestliže Ježíšova zvěst o Království byla eschatologická, je 

jí i zvěst církve o Ježíši. 

                                                 
89 Srov. RAHNER, Hugo, Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter. Salzburg: Müller 1965 
90 Fakt hlásání církve jako zvěsti o Ježíšovi je zřejmý i z nenarativních formulací kerygmatu v Novém zákoně. Svatý 
Pavel v 1 Kor 12, 3 shrnuje vyznání a hlásání víry do dvou slov: „Ježíš (je) Pán (Ku,rioj VIhsou/j).“ A Skutky 
apoštolů výslovně spojují kérygma s velikonočním tajemstvím: „Ježíše, kterého jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a 
Mesiášem (ku,rion kai. cristo.n).“ (Sk 2, 36) 
91 Dianich reaguje na teologický postoj, kladoucí do protikladu Boží království a církev, jejž shrnuje známá, ale 
vlastně v opačném smyslu užívaná průpovídka A. Loisyho z r. 1902: „Ježíš hlásal příchod Božího království, a 
(místo toho) přišla církev.“ O vztahu mezi Božím královstvím a církví srov. FIGURA, Michael, „Ježíš hlásal 
království – a vznikla církev“, in Communio 2007, roč. 11, č. 2, s. 162-177. 
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Hlásání o Ježíši je tedy oním sdílením víry, které dává vzniknou církevnímu společenství. 

Jeho dynamika přitom nepůsobí pouze při vzniku společenství ve smyslu originárním (tj. zrodu 

či zrození – z nevěřících se stávají věřící), ale i při jeho vzniku ve smyslu permanentním (tj. 

obrození, obnovy věřících). Ekleziogeneze v tomto dvojrozměru originárnosti a permanentnosti 

je tedy vhodným modelem pro popis církve v její dějinnosti a kontinuálnosti. 

 

c) vlastnosti hlásání o Ježíši 

Další úvahy vedou Dianiche k načrtnutí specifických vlastností, které hlásání o Ježíšovi 

charakterizují. Tyto vlastnosti jsou dvojsečné, jsou zdrojem dialektického pnutí  kérygmatu, jež 

v dějinách církve vyvolávají konflikty. Dianich v této fázi s vědomím, že bude zjednodušovat, 

neřeší otázky, jak snížit toto konfliktní pnutí, ale jen načrtává stylizovaný obraz aktu komunikace 

víry pro lepší odkrytí povahy události ekleziogeneze. V hlásání o Ježíšovi Dianich tedy odhaluje 

následující čtyři vlastnosti: je to zvěst diskriminující, zvěst doxologická, zvěst subjektivní, která 

si zároveň činí nárok na objektivitu. 

Zvěst o Ježíši, právě proto, že směřuje ke sdílení víry, je zvěstí diskriminující 

(„discriminante“; lze říct též apelativní). Charakterizuje ji výzva k obrácení, k přijetí jejího 

poselství s vírou. Má charakter doplňovací otázky, na niž se odpovídá „ano“ či „ne“, její 

poselství se buď přijímá nebo odmítá. To proto, že v jádru není možné podrobit kérygma „Ježíš 

je Pán“ domluvě. Hlásání Ježíše jako nabídka spásy v jeho jménu neotevírá prostor k dialogu, je 

ze své podstaty „znamením, kterému se bude odporovat (shmei/on avntilego,menon; Lk 2, 34)“. 

Kérygma není jen komunikativním aktem mezi lidmi na rovině horizontální, není jen 

apelem adresovaným druhému člověku, ale je též slovem vyznání víry, slovem obráceným 

k Bohu (rovina vertikální). Má tedy charakter chvály, oslavy Boha, je to zvěst ve své podstatě 

doxologická. To je ostatně původní kontext Pavlových slov „Ježíš je Pán“ v 1 Kor 12, 3, jež mají 

nejspíš svůj původ v liturgickém zvolání jako vyjádření víry jednotlivce i komunity. Kérygma 

totiž nemá jen rozměr hlásání, ale též rozměr odpovědi víry samého zvěstovatele. Hlásání roste 

ze zvolání víry a vede k němu. Nejsilněji doxologická rovina hlásání Ježíše vystupuje do popředí 

u mučedníků, kdy jejich vyznání víry nenachází kladnou odpověď u druhého, ba je odmítnuto 

nejextrémnějším možným způsobem, nevede ke sdílení víry. Avšak je nejvyšší chválou Pána, je 

nejkrajnějším svědectvím o síle daru společenství v Kristu. 

Ve vztahu k zvěstovateli je hlásání o Ježíši nutně subjektivní. Je totiž založeno na 

vnitřním zapojení zvěstovatele do kérygmatu, skrze jeho víru v pravdivost zvěsti. Ta se zakládá 

na jeho osobní zkušenosti obdržené milosti společenství s Bohem. Tak jako zkušenost víry 

zasahuje celého člověka, stejně tak i hlásání rodící se z této zkušenosti víry jej zapojuje celého. 

Odtud nutná subjektivita hlásání. Ta souvisí i s tím, že se zároveň obrací k druhému jako k 
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subjektu, také jej chce zasáhnout v jeho celosti. Pravdivost zvěsti se mu nepředkládá jako 

empiricky evidentní nebo jako logicky nezbytná, čímž by oslovovala jen část osobnosti 

interlokutora. Kérygma je nabídkou, která chce vyvolat odpověď lásky, celé osobnosti. Tento 

subjektivní charakter hlásání s sebou nutně nese zabarvení (až zkreslení) dané osobností 

zvěstovatele – jeho zkušeností, jeho osobní historií, jeho kulturou, jeho povahou. 

Přes svou nutnou subjektivitu si však hlásání o Ježíši činí nárok na objektivitu. A to opět 

nikoliv objektivitu empirickou nebo logickou, ale objektivitu, opírající se o autoritu svědectví 

apoštolů (srov. výše Dullesovu objektivitu založenou v minulosti) – depositum apostolicum v 

Písmu a tradici. Starost o objektivitu založenou na svědectví apoštolů je vidět v listech sv. Pavla, 

kde zásadně odmítá kohokoliv, kdo by se odvážil hlásat „jiné evangelium“ (Gal 1, 8-9), a nabádá 

k zachovávání kérygmatu tak, jak ho hlásal on, přičemž se sám staví do linie předávání jeho 

pravé podoby (srov. 1 Kor 15, 1-11). 

Tyto vlastnosti hlásání o Ježíši způsobují pnutí jak uvnitř kérygmatu, tak navenek ve 

vztahu ke světu, k němuž se obrací. Diskriminativní nárok je neodmyslitelný od toho, že 

Kristova zvěst je zároveň zvěstí pokoje a smíření, jež je skutečnou chválou Boží. Subjektivní 

charakter je zdrojem různosti v církvi, která v jejích dějinách vedla k bohatosti charismat, ale i 

k roztržkám a ztrátě jednoty. Nutná péče o věrné uchování apoštolské zvěsti je proto základem 

jednoty ve vší legitimní různosti. 

 

d) jazykové výrazivo hlásání 

O způsobu vyjádření kérygmatu již bylo řečeno, že je nejen asertivní (chce vyvolat 

souhlas posluchače), ale i performativní (apeluje na fundamentální změnu života, vyzývá 

posluchače k obrácení, volá po sdílení víry). Tento aspekt mluvy kérygmatu, toto jazykové 

výrazivo hlásání je třeba nyní doplnit o další aspekty. 

Na verbální rovině lze popsat jazyk kérygmatu, jenž chce srozumitelně vyjádřit zkušenost 

společenství s Bohem v Kristu, jako narativní, konkrétní a deskriptivní. Nejde o sdílení výsledků 

abstraktního uvažování, o předkládání soustavy mravních nároků atd. V první řadě jde o 

vyprávění toho, co se zcela konkrétně stalo, o narativní svědectví popisující Ježíšův život a smrt 

ve světle Zmrtvýchvstání. Vyprávění o Ježíši Kristu stojí na prvním místě hlásání, protože 

zdůraznuje vtělení Božího Syna, který žil lidským životem. Právě narativní charakter je též 

schopen onoho performativního rozměru. 

Křesťanský slovník zná ovšem i teologickou mluvu, související s verbální rovinou 

hlásání. Ta je, vedle narativního způsobu, mluvou konceptuální, jak ji například vyjadřuje již 

zmíněné pavlovské shrnutí kérygmatu do zvolání „Ježíš je Pán“. Dianich neřeší celkový vztah 

mezi konceptuálním uchopením kéragmatu a narativní rovinou hlásání o Ježíši, nemluví o 
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prioritě jedné vůči druhé, pouze zmiňuje, že každé hlásání stojí i na pozadí dějin konceptuální 

teologické mluvy daného společenství, jež zamezují riziku mytologizace biblického poselství.92 

Hlásání o Ježíši ovšem není jen verbální, nýbrž je kompozitní/složené. Zahrnuje celou 

škálu výrazů neverbálních, souvisejících s celostním zapojením hlasatele do předávání 

kérygmatu. Jsou jimi životní postoje, způsob chování, prožívání místa a času, architektura, 

hudba, umění atd. To vše zapojuje do sdílení kérygmatu celý život křesťana i s oblastmi diakonie 

a liturgie, vyvěrajícími z dvoutisícileté tradice církevního společenství. Vědomí tohoto složeného 

charakteru křesťanské zvěsti přivádí Dianiche ke zdůraznění důležitosti, již neverbální oblast 

hlásání hraje při předávání a sdílení víry, obzvlášť v dnešní době obrazů. V této oblasti totiž 

obzvlášť může docházet (a dochází) ke kontrastu mezi hlásaným společenstvím a výrazivem, jež 

s sebou nese instituce.93 

Celé bohatství výrazů hlásání a sdílení víry je napájeno Písmem, jež odráží toto bohatství 

už od počátku. 

 

e) účinek hlásání o Ježíši 

Již bylo naznačeno, že účinkem hlásání Ježíše Krista přijatého s vírou je následné 

společné sdílení víry zvěstovatele i posluchače, vznik společenství (communio) na rovině 

horizontální (mezi sebou) i vertikální (společně s Bohem). Dianich se věnuje dále analýze tohoto 

účinku. Společenství, které vzniká, je natolik intimní, že se podobá vztahům rodinným a 

příbuzenským. Svatý Pavel se cítí ke svým obcím, jež založil vlastním hlásáním, jako otec ke 

svým dětem (1 Kor 4, 15). Již první generace křesťanů u vědomí jedinečnosti tohoto společenství 

se nazývají bratry a sestrami. Sám Ježíš tak hovoří o svých učednících: „Kdo činí vůli Boží, to je 

můj bratr, má sestra i matka (Mk 3, 35).“ To vše je důsledek toho, že společenství s Bohem 

v Kristu spočívá v tom, že jsme se skrze Něho stali adoptivními syny/dětmi Božími (srov.  Ef 1, 

5). 

Bylo též naznačeno, že společenství má bipolární charakter (vertikálnost a horizotálnost). 

Jednak v sobě skrývá tajemství Božího daru, jednak je empirickým fenoménem mezilidských 

vztahů. Tato bipolárnost působí, že společenství je na jedné straně naprosto nezasloužené, že je 

milostí. Na druhé straně však zavazuje k určitému morálnímu úsilí, klade na křesťana etický 

nárok jednání vedeného nezištnou láskou (charitas/agapé). 

Řečená bipolarita společenství, jak vyvstává z modelu ekleziogeneze, pomáhá 

nezapomínat na nutnou bipolaritu mluvy o církvi, kdykoliv se mluví jazykem etiky nebo 

terminologií juristickou. Podobně i v ekumenickém úsilí je třeba držet onu bipolaritu: jednak mít 

                                                 
92 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 200 
93 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 199 
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na mysli ono společenství jednoty, jehož je třeba dosáhnout, protože mezi jednotlivými církvemi 

chybí, zároveň ale nezapomínat na to, že společenství jako dar Boží již existuje a oživuje srdce 

věřících v Krista. 

 

III. 2. 4  Od společenství (communio) ke komunitě (communitas) 

Doposud se zamyšlení nad modelem ekleziogeneze a o tom, co vypovídá o církvi, 

soustřeďovala zejména na společenství v jeho komunionálním rozměru (communio), jež je 

hlásáno a přijímáno, jež je sdíleno s Bohem i mezi lidmi, tedy společenství zejména v jeho 

rovině tajemství. Empirická rovina společenství jako komunity (communitas) zatím stála více 

méně stranou Dianichových úvah, ač nebyla zcela ztrácena ze zřetele. 

Již v první kapitole o pozadí Dianichovy ekleziologie jsme upozornili na tento vztah mezi 

communio a communitas, jak se vynořuje v komunionálních koncepcích církve jako fakt i jako 

problém. Dianich se drží onoho rozlišení CEI - communio jako společenství darované Bohem, 

communitas jako lidské společenství empiricky konkretizující dar Božího společenství. Přitom 

vztah mezi nimi, přechod od communio ke communitas je zásadním ekleziologickým 

problémem, neboť klade otázku „proč?“ ohledně institucionalizace onoho mysteria Božího 

společenství. 

 

a) samozřejmost komunity? 

Již některé z předchozích pozorování a úvah nad modelem ekleziogeneze mluví pro 

samozřejmou nutnost konkretizace transcendentního tajemství communionis v dějinném rámci 

communitatis. Skutky apoštolů podávají svědectví o zrození prvního společenství o Letnicích 

jako komunity bratří a sester; společenství jako koinwni,a nese již v Novém zákoně 

ekleziologický rozměr (je zprostředkováno hlásáním, jež má explicitní charakter); 

zprostředkovatelská úloha Kristova vtělení (od narození po smrt na kříži) implikuje empirické 

uskutečňování společenství v komunitě, jež by památku na Ježíše uchovávala a předávala; 

kérygma v sobě nese objektivní nárok zakládající se na autoritě apoštolů. Tato předběžná 

samozřejmost94 empirické konkretizace společenství v komunitě však není natolik evidentní, aby 

byla pominuta bez bližšího ozřejmění. Jak Dianich upozorňuje, neevidentnost dokazují opačná 

mínění v rámci jiných křesťanských konfesí.95 Ta vyvěrají z otázky, jak (a proč nutně) 

                                                 
94 Dianich hovoří o „ovvietà“ (DIANICH – NOCETI, s. 204), kterou můžeme pokládat za samozřejmost vyplívající z 
nutně konfesijního prvotního náhledu každého teologa (srov. výše II. 1. b). Následnou snahu o vysvětlení této 
samozřejmosti lze chápat jako Dianichovu snahu o vykročení od konfesijnosti náhledu k náhledu ekumeničtějšímu. 
95 Dianich (s. 204-205) jednak zmiňuje koncepci tzv. svobodných církví s minimálním institucionálním aparátem, 
jež sdružují věřící na principu kongregacionalistickém, bez nutné formální příslušnosti, jako společenství vznikající 
jednoduše znovu a znovu v okamžiku kázání Božího slova. Uvádí též hypertragickou vizi církve u K. Bartha, jenž 
ve svém komentáři na list Římanům vidí církev jako čistě lidský výtvor, jenž nemůže neexistovat, i když by 
existovat neměl. „Kirche ist der mehr oder weniger umfassende und energische Versuch, das Göttliche zu 
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v komunitě, která je jen entitou empirických vztahů mezilidských, lze zároveň zažít společenství 

komunionální jak s lidmi, tak s Bohem. Tyto rozdílné přístupy pak mají svůj důsledek i 

v rozdílných konkrétních podobách uspořádání jednotlivých křesťanských církví. 

 

b) sdílení víry má povahu tradice (para,dosijpara,dosijpara,dosijpara,dosij) 

Model ekleziogeneze slouží tedy k dalším ozřejmujícím úvahám ohledně 

insitucionalizace církevního společenství, jak jej vyjadřuje přechod od pojmu communio k 

pojmu communitas. Důvody vzniku církve jako dějinné instituce jsou hledány v dynamice 

samotného okamžiku jejího zrození.96 Vznik církve je třeba vidět na dvou rovinách současně – 

jak na rovině tajemství, tak rovině empirické. Mysticky se církev rodí na kříži z probodeného 

boku Kristova, historicky přichází církev k bytí shromážděním věřících kolem velikonoční 

zvěsti, kolem předávání památky Kristova života vrcholícího jeho smrtí a Zmrtvýchvstáním. 

Hlásání o Ježíši, sdílení víry je předáváním památky Kristovy, jež je památkou dějinnou (na 

skutečnou událost-Kristus) a památkou víry (memoria fidei). Má tedy formu předávání jednoho 

druhému (para,dosij/traditio), které jakožto památka víry je živeno netoliko lidskou 

vzpomínkou, ale mocí Ducha svatého, a proto je oním spojovacím článkem mezi communio a 

communitas. 

Tento charakter spojovacího článku, jímž je hlásání o Ježíši, vidí Dianich v jeho 

revelativním aspektu. Hlásání má účast na zjevení jakožto Boží iniciativě k člověku, neboť 

v jeho performativní síle se projevuje účinek Ducha svatého. Po Ježíšově odchodu k Otci však 

hlásání nepřináší ke zjevení nic nového, je jen vyprávěním onoho zjevení Boha lidem v Kristu. 

Každé sdílení víry je tedy jen částí a součástí tohoto velikého vyprávění, je článkem předávání 

Kristovy památky, tedy tradice, v níž je Jeho památka věrně uchovávána (srov. výše objektivní 

nárok). Jinak řečeno, povaha sdílení víry jakožto tradice vyplývá z jeho revelativního aspektu, 

jenž má memoriální (anamnetický) charakter. 

Dianich se zde vymezuje proti pojetí církve jako společenství, jež existuje jen na 

mysterijní úrovni, přičemž hlásání tvořící toto společenství by bylo chápáno jen ve smyslu „tady 

a teď“ z moci Ducha při kázání Písma. Dianich si je vědom, že toto pojetí, jež nazývá 

aktualistickým, je v různé míře přítomno v církvích protestantského vyznání. Zásadně s ním však 

nesouhlasí, neboť vylučuje Ducha svatého z předávání víry v jeho kontinuitě, což v důsledku 

znamená násilné omezení jeho působení v dějinách.97 Duch svatý je naopak u Dianiche viděn 

                                                                                                                                                             
vermenschlichen, (...) zu einem praktischen Etwas zu machen. (...) Es gibt im Munde von Menschen keine reine, 
keine unkirchliche Verkündigung des Evangeliums. Der Verkündiger des Evangeliums ist als solcher immer auch 
Kirchenmann, mitleidend unter der Not und mitschuldig an der Schuld der Kirche.“ BARTH, Karl, Der Römerbrief. 
Zürich: Theologischer Verlag, 121978, s. 316-317 
96 „Ne andranno cercate le ragioni nella stessa sua dinamica originaria.“ DIANICH – NOCETI, s. 205 
97 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 206-207 
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jako ten, kdo je původcem oné kontinuity hlásání, jež má podobu para,dosij. Proto i za existencí 

konkrétní historické komunity, jež se rodí z hlásaného a sdíleného společenství víry a je 

nositelkou jeho dalšího předávání, lze vidět působení Ducha. O tom ostatně svědčí i Skutky 

apoštolů když líčí úlohu, kterou sehrál Duch svatý skrze apoštoly při zakládání nových 

křesťanských obcí. 

 

c) institucionalizace souvisí s péči o ortodoxii 

Tyto úvahy přivádějí Dianiche k zamyšlení se nad faktem institucionalizace křesťanského 

společenství ve světle interpretace Maxe Webera. Ten vidí institucionalizaci jako náboženský 

fenomén, v němž původní prorocký rozměr náboženství je ritualizován (vznik rolí šamana, 

mystagoga a kněze), aby bylo dále zajištěno pokračování zjevení. Tento výklad se jeví ohledně 

křesťanství jako neadekvátní. Jak již bylo řečeno, sdílení křesťanské víry není pokračováním 

zjevení, ale uchováváním a předáváním památky původní zjevující události, jíž je Ježíš Kristus. I 

křesťanský ritus není ritem teofanickým, ale anamnetickým. Prvotní starostí zrozené křesťanské 

obce nebylo vytvoření kultovních struktur, ale naopak deritualizace ve vztahu ke svým 

židovským kořenům (srov. listy sv. Pavla i list Židům). Právě vůči židovské ritualitě se 

vymezovala starost prvotního křesťanského společenství o předávání památky Kristovu věrně a 

nezkresleně. Byla to tedy starost o ortodoxii, pravověrnost, co dalo povstat prvním 

institucionálním strukturám, totiž presbyterům-biskupům, jejichž role nebyla prvořadě kultická 

(sacerdotální), ale učitelská (magisteriální a doktrinální), totiž uchovávat a předávat věrně poklad 

původní apoštolské zvěsti. 

Zajistit kontinuitu sdílení víry v Krista a pečovat o její (pravo-)věrnost může jen skupina, 

jež na sebe vezme institucionální podobu. To nedokáže jednotlivý křesťan, ani skupina chápaná 

jen jako souhrn jednotlivých věřících, ale jedině komunita, která jako instituce překračuje 

časoprostorová omezení jednotlivce nebo příležitostně vzniklého shromáždění. Právě v rámci 

institucí garantovaného sdílení víry mají místo svátosti. Nejen hlásání slovem, ale i činy, které 

uvádějí do společenství (s Bohem i věřícími), jsou tím, co zároveň značí vstup do konkrétní 

komunity (křest) a přináležitost k ní (eucharistie). Svátosti jsou tak znamením a zdrojem jednoty 

(s lidmi i s Bohem) nejen na rovině tajemství (communio), ale i na empirické rovině 

(communitas). 

Instituce se tak stává zárukou jistoty a stálosti ve sdílení víry – jistoty kontinuity, jistoty 

pravověrnosti, jistoty jednoty. Tuto chtěnou jistotu vyjadřují v Novém zákoně obrazy církve jako 

stavby/chrámu, kde Kristus je základním kamenem a apoštolové sloupy (Ef 2, 20-22; srov. 1 Kor 
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3, 10. 17; 1 Petr 2, 4-5), jež stojí na skále víry v Ježíše Božího Mesiáše (Mt 16, 18)98. Tato jistota 

je však provizorní. Jestliže totiž aspekt provizornosti platí o společenství s Bohem na této zemi 

(srov. výše eschatologický rozměr společenství), o to více platí o jeho empirickém uskutečnění 

v komunitě církve. Ona je totiž jen znamením skutečné jistoty Božího království, je jen stanem 

na cestě do Nebeského Jeruzaléma. Oba tato aspekty institucionální podoby církve jsou v ní stále 

přítomné a od sebe neoddělitelné. To způsobuje, že církev ve své institucionální podobě není 

čímsi nehybným, ale je na cestě k plnému uskutečnění v Božím království. 

 

III. 2. 5  Komunita církve jako lid 

Odhalení dialektických vlastností stálosti a provizornosti církve vede k úvahám o povaze 

církevní komunity a hledání vysvětlujícího přívlastku, který by ozřejmil, jaká je základní forma 

empirického/dějinného společenství církve. Měl by to být přívlastek, který zachová veřejný 

charakter církevního společenství, viditelnou přítomnost v dějinách, schopnost být ve vztahu 

k izraelskému národu (Starému zákonu) i ke světu a zjevovat šíři a všeobecnost spásného plánu 

Božího s lidstvem.99 Při tomto hledání není model ekleziogeneze východiskem, ale kriteriem 

posuzování jinak nalezeného přívlastku. 

Vhodný přívlastek k pochopení církve vidí Dianich v pojmu „Boží lid“, jak ho do 

širokého užití  v teologii uvedl II. vatikánský koncil (LG kap. 2).  Viděli jsme již, že z biblických 

obrazů je tento pojem možno považovat za nejšťastnější pro uchopení mystického i dějinného 

rozměru církve. Dovoluje interpretace teologické i sociologicko-religionistické. 

Východiskem je nejprve užití pojmu lid ve vztahu k církvi v Písmu. Tam je církev viděna 

jako lao.j evx evqnw/n, lid shromážděný Bohem ze všech národů (srov. Sk 15, 14). Tím se církev 

vidí jako pokračovatelka vyvoleného národa, lidu Hospodinova, v níž zaslíbení daná Izraeli jsou 

rozšířena na všechny národy. Narozdíl od starozákonního lidu Hospodinova se církev 

nevymezuje vůči „pronárodům“, ale naopak se chápe jako výraz všezahrnující lásky Boží. 

Viděno sociologicko-religionisticky, církev je komunitou inkluzivní, otevřenou zásadně 

všem lidem. I ve vztahu k židovství církev nevznikla jako vědomé oddělení se od něho. K tomu 

došlo naopak vymezením se židovství vůči novému směru uvnitř něho. Ačkoliv tento dějinný 

fakt i další aspekty, jako eschatologický náboj prvního hlásání, etická radikalita atd., mohly vést 

k uzavření se prvotní komunity, nikdy k tomu nedošlo. Církev je totiž ze své podstaty otevřeným 

společenstvím, nikoliv uzavřenou sektou.  

Podobně není církev komunitou výlučně iniciační. Iniciační komunity jsou ty, které 

formou rituálu zasvěcují vybrané členy do určitého tajemství, nepřístupného ostatním. Součástí 

                                                 
98 Zaslíbení „ty jsi Petr, Skála, ...“ v této souvislosti Dianich interpretuje nikoliv ze zorného úhlu úlohy petrovského 
úřadu v církvi, ale z pohledu Petrova vyznání víry v Krista, na jejímž základě je příslib stálosti dán. 
99 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 213 
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sdílení víry v církvi je sice vedle hlásaného kérygmatu také rituální sdílení prostřednictvím 

svátostí a obřadů, jež jsou svou symbolickou mluvou ze své podstaty exkluzivistické (kdo je 

mimo, nerozumí jim, a tedy potřebuje zasvěcení). Přesto i v této oblasti vítězí v církvi vědomí 

otevřenosti, čehož důkazem je např. brzké zavedení křtu dětí. Otevřenost komunity církve totiž 

vyplývá z jejího vědomí, že jako komunita je jen ztělesněním neempirického Božího 

společenství, jež hlásá. To je společenstvím přesahujícím vše a zahrnujícím všechny. Církev 

sama přitom potřebuje neustálou otevřenost vůči tomuto společenství, a proto se též otevírá 

všem. Tomuto charakteru otevřenosti nejlépe odpovídá právě pojem/forma lidu, neboť je to 

forma i sociologicky nejširší možná, jež dokáže zahrnout všechny kategorie lidí bez dalších 

kriterií příslušnosti, než je vyznání víry a křest. 

Tato maximální otevřenost církve vyplývá též s charakteru sdílené víry, jež se zakládá na 

společenství s Bohem, který odpouští a usmiřuje. Církev proto ze své podstaty nutně zahrnuje 

dobré i zlé, svaté i hříšníky. Kriteriem příslušnosti k ní není morální dokonalost členů (svatost), 

ale víra v dar odpuštění. Proto jediným důvodem pro vyloučení ze společenství církve bylo a je 

popírání na rovině vyznání víry (ortodoxie), nikoli na rovině skutků (ortopraxe). 

Odrazem této všeobecné otevřenosti církve jako lidu je nakonec základní institucionální 

uspořádání církve podle teritoriálního principu. Příslušníkem diecéze či farnosti se věřící nestává 

na základě kvalitativních kriterií, ale čistě vnějšího kriteria pobytu na daném území. V církvi sice 

zároveň existují partikulární komunity (řehole, hnutí, bratrstva, asociace), příslušnost k nimž se 

zakládá na kriteriích kvalitativních. Ztráta příslušnosti k těmto církevním komunitám z důvodů 

kriterií, která je vymezují, však neznamená ztrátu příslušnosti k církvi.  
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IV .  KAP ITOLA  

EKUMENICKÉ PERSPEKTIVY 

V předchozí kapitole jsme se při představování Dianichovy ekleziologické koncepce 

pohybovali na rovině popisující členitost tajemství církve až k hranicím jejího empirického 

aspektu. Proto měl popis církve modelem ekleziogeneze charakter popisu „něčeho“, vnitřní 

dynamiky církve vyvěrající z působení Boží milosti ve věřících. Přechod k empirické rovině 

církve, charakterizované kontingentností forem uskutečňování transcendentního daru Božího 

společenství, znamená vstup na pole, v němž vedle popisu něčeho (jaká církev je) jsou kladeny i 

otázky ohledně popisu/interpretace, jaká by církev měla být (model „pro něco“). Na tuto rovinu 

diskurzu o církvi lze umístit i otázky, jež před teologii klade ekumenický dialog, směřující k 

hledání cest, jimiž by církev dospěla ke ztracené jednotě ve víře. 

V následující kapitole budeme proto na Dianichův popis empirické roviny církve nahlížet 

především prizmatem témat a problémů dotýkajících se ekumenismu. Na úvod je nutné 

podotknout, že Dianich neprojevuje v rámci svého traktátu ambici podávat řešení speciálních 

ekleziologických, a tedy ani ekumenických problémů, ale vycházeje z popisu církve, jaká je na 

mysterijní i empirické rovině, vypracovává systém kategorií, jež je třeba neztrácet ze zřetele ani 

při hledání odpovědí na otázky po tom, jaká by církev měla být. V této kapitole se tedy pokusíme 

představit strukturovaný systém kategorií, které se týkají ekumenických otázek. V nich lze vidět 

perspektivnost Dianichovi ekleziologické koncepce i na poli ekumenického teologického 

dialogu. 

 

IV. 1  Základní ekleziologické kategorie 

V předchozí kapitole, v níž jsme zeširoka představili aplikaci Dianichova modelu 

ekleziogeneze na teologický popis církve, lze již vystopovat základní ekleziologické kategorie, 

jež podmiňují jakékoliv další speciální úvahy o problému církve – představují základ, bez něhož 

je nemyslitelná výstavba struktury kategorií pro ekumenický dialog o církvi. Proto nejprve 

shrneme tuto základní strukturu. 

 

 

a) společné kategorie sdílení-společenství 

Řeč o církvi se u Dianiche soustřeďuje okolo dvou neoddělitelných kategorií – sdílení 

(comunicazione) a společenství (comunione).  Jeho model ekleziogeneze není vystavěn na jediné 

kategorii, která by sloužila jako interpretační klíč (model) popisu církve, nýbrž na dynamickém 



 

 

45 

vztahu mezi dvěma církvetvornými principy sdílení a společenství.100 Sdílení vytváří 

společenství, jež žije dalším sdílením, církev je tedy sdílením společenství a společenstvím 

sdílení. 

Tento vnitřně bipolární základní princip církve je pak popisován dalšími kategoriemi. 

Jednak má sdílení i společenství dvojí rozměr, totiž vertikální a horizontální. Když se hovoří o 

dvojrozměrnosti sdílení, tak jeho vertikální dimenze značí Boží sebesdílení člověku a má podobu 

zjevení, horizontální dimenze pak značí mezilidské sdílení víry a má podobu hlásání zvěsti o 

Ježíši (kérygma). Když se hovoří o dvojrozměrnosti společenství, tak vertikální rozměr má 

podobu daru (Gabe) Boží lásky/milosti, horizontální rozměr má podobu odpovědi na dar Boží 

lásky ve formě lásky k druhému, je úkolem (Aufgabe) etického úsilí. Tato vertikálně-horizontální 

dvojrozměrnost sdílení-společenství v církvi nachází vyjádření své nedělitelné vnitřní souvislosti 

a jednoty ve svátostech (zejm. eucharistie). 

Dále lze na církev jakožto sdílení-společenství uplatnit kategorii rozsahu, který je opět 

dvojí. Na rovině tajemství má církev rozsah překonávající čas i prostor, což je vyjádřeno 

tradičním pojmem communio sanctorum, na empirické rovině zahrnuje množinu lidí explicitně 

vyznávajících víru v Krista, tedy církev konfesijní101 v její nutně historické podobě. 

Nakonec je církev jako sdílení-společenství umístěna do eschatologického horizontu, 

jímž je Boží království jako realita, kterou církev předjímá a k níž směřuje, a která církvi 

přiřazuje související kategorie dějinnosti a provizornosti. 

 

b) kategorie hlásání 

Další podrobnější stavbu kategorií Dianich soustřeďuje kolem kategorie hlásání 

(annuncio), tedy onoho horizontálního rozměru sdílení, jež má podobu kérygmatu (zvěst o 

Ježíši) a jež je explikativním principem zrodu církve. Vyčleňuje opět neoddělitelné dialektické 

dvojice kategorií. Nejprve je to kategorie diskriminace-smíření, jež charakterizuje hlásání ve 

vztahu ke světu jako potenciálnímu posluchači zvěsti, a dále kategorie subjektivnosti-

objektivnosti, jež charakterizuje hlásání ve vztahu k posluchači, tedy té části světa v jednotlivci, 

                                                 
100 Dianich odhaluje nedostatečnost výstavby struktury ekleziologických kategorií na jediné základní kategorii při 
úvahách nad kategorií společenství (communio) jako možném modelu popisu církve. Pojem společenství ve 
skutečnosti nepopisuje církev jako celek, ale označuje její vnitřní kvalitu, princip bytí. „La chiesa infatti non è la 
comunione, ma sussiste in forza del dono della comunione che la fa esistere e la qualifica.“ DIANICH, Severino, 
Questioni di metodo in ecclesiologia. In BARRUFFO, A. (ed.), Sui problemi del metodo in ecclesiologia. In dialogo 
con Severino Dianich. Cinisello Balsamo: San Paolo, 2003, s. 35 
101 Nikde se tak sice výslovně nevyjadřuje, je však možné u Dianiche vytušit rozdíl mezi nutnou konfesijností církve 
(pro své hlásání má formulované vyznání víry – kérygma), jež nenese negativní významovou konotaci, a 
konfesionálním rozdělením církve jako důsledku věroučných rozkolů, jež je chápána negativně jako skutečnost 
k překonání, protože odporující Božímu záměru jednoty církve. Tato dvojvýznamovost kategorie konfesijnosti nemá 
u Dianiche odpovídající pojmové vyjádření, někdy ji vyjadřuje protikladnou dvojicí pojmů „ecclesiale-
confessionale“, jindy jen z kontextu lze u pojmu „confessionale“ usuzovat na jednu či druhou významovou 
konotaci. 



 

 

46 

který již vstoupil do dynamiky sdílení-společenství. Dialektiku subjektivnosti-objektivnosti vidí 

Dianich jako zdroj životodárného pnutí mezi rozmanitostí výrazů hlásání a jeho jednotou, jako 

princip jednoty v mnohosti. Garantem životodárnosti této dialektiky, proti možnému rozpadu 

jednoty v protikladnost, je kategorie apoštolskosti, jež hlásání nutně charakterizuje. Prostředkem 

apoštolskosti je forma hlásání, které má podobu předávání prvotní apoštolské víry, tedy tradice. 

 

c) kategorie tradice 

Tradice jako forma hlásání vytváří společenství církve, zprostředkovává, že sdílené 

společenství (communio) nabývá konkrétní podoby v empirické/historické skupině věřících 

(communitas). Lze přitom mluvit zároveň o jedné apoštolské tradici církve i o rozličných 

tradicích jednotlivých církevních obcí. Tradice je tak spojnicí mezi mysterijní a empirickou 

rovinou společenství. To se odráží v dalších kategoriích, jež lze tradici přisoudit. 

Tradice je memoriální ve smyslu jejího vztahu ke zjevení, na němž má podíl. 

Memoriálnost totiž zahrnuje i asistenci Ducha svatého v tradici v různé míře, nejvyšší měrou v 

Písmu, jež je viděno jako inspirovaná, a proto normotvorná součástí tradice. Dále je tradice 

výrazem kontinuity hlásání, jako výraz jeho dějinnosti. Tato dějinná kontinuita je 

charakterizována dialektikou jistoty a provizornosti, jistoty zjevení v Kristu prostředkovaném 

svědectvím apoštolů a provizornosti lidského vyjádření při předávání tohoto svědectví. 

Tradice jako hlásání je tedy v první řadě učením (doktrinální charakter), její rozvoj je 

nesen starostí o autenticitu, a tedy pravověrnost (kategorie ortodoxnosti). Rituální aspekt tradice 

(svátosti) je viděn jako podmnožina hlásání. 

Přednostně doktrinální charakter tradice je důvodem lidové formy církve, jíž přísluší 

kategorie všeobecnosti a inkluzivnosti. 

 

IV. 2  Kategorie empirické roviny církve 

Při popisu církve na její empirické rovině pracuje Dianich se třemi rámcovými 

kategoriemi, které znamenají postupně větší a větší přibližování se ke konkrétním podobám 

života církve. Těmito kategoriemi jsou znaky církve, služby v církvi a církevní instituce. 

Všechny tři kategorie v Dianichově traktátu zahrnují fenomén církve v šíři jejích projevů a 

problematik. My se při představování těchto kategorií budeme řídit stanoveným záměrem, 

budeme se tedy věnovat ozřejmění jejich struktury z hlediska jejich potřebnosti pro ekumenický 

dialog. 

 

IV. 2. 1  Znaky církve 
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V první rámcové kategorii znaků církve Dianich navazuje na klasickou kategorii známek 

pravé církve (notae ecclesiae verae). Vyvazuje je však z kontextu teologických kontroverzí 16. 

století, v nichž vznikly, a naopak je odvozuje jako vyplývající z jeho modelu ekleziogeneze. To 

mu dovoluje přičlenit ke klasické čtveřici jednoty, svatosti, všeobecnosti a apoštolskosti další 

kategorie znaků církve, totiž charizmatičnosti, knežskosti, bezvadnosti (indefectibilitas) a 

neomylnosti (infallibilitas). Tyto kategorie nejsou chápány úzce jako viditelné rozlišovací 

známky církve, ale jako její podstatné vlastnosti, mající současně rozměr viditelnosti i 

neviditelnosti. Proto nepoužívá pro jejich označení pojem „známky církve“ (note), ale užívá 

pojmu „znaky církve“ (caratteri).102 Vyvození této struktury kategorií znaků církve na základě 

užitého modelu ekleziogeneze vede též k jejich seřazení, které není nahodilé, ale organicky 

vyplývající z pochopení procesu zrodu církve. Pořadí znaků církve tak začíná charizmatičností, 

pokračuje kněžskostí, svatostí, apoštolskostí, bezvadností, neomylností, všeobecností a končí 

jednotou. Zaměření naší práce na odkrytí kategorií ekumenického významu nás ovšem vede 

k jinému pořadí, v němž se budeme jednotlivým kategoriím věnovat. Začneme znakem jednoty 

církve, které se přímo váže k tématu ekumenického dialogu, a budeme pokračovat dalšími 

znaky, jak to bude předložená látka a tematické zaměření vyžadovat. 

 

IV. 2. 1. 1  Jednota církve 

Ze všech charakteristických znaků církve vyvstává právě u jednoty jako neodmyslitelný 

požadavek, vidět ji v spolupůsobení neviditelné (mysterijní) a viditelné (empirické) roviny 

církve. Důvodem je zřejmé popření se těchto rovin, způsobené historicky vzniklým rozdělením 

křesťanstva. Jednota jako dar (rovina tajemství) není jako úkol naplněna (rovina empirická). 

Tento rozpor chtěl být v minulosti vyřešen buď promítáním jednoty na ahistorickou rovinu (tj. 

popíráním empirického nároku jednoty církve), nebo naopak exkluzivistickým ztotožněním dané 

konfesijní podoby církve s jedinou církví Kristovou (tj. přehnaným důrazem na viditelný rozměr 

církve). Ekumenické úsilí je vedeno snahou vidět oba rozměry jednoty církve v jejich 

sounáležitosti a jejich vzájemné spolupůsobení považovat za vodítko při hledání cest k nalezení 

ztracené jednoty věřících v Krista. 

Model ekleziogeneze ozřejmuje tuto dvojdomost jednoty církve („una chiesa“) v jejích 

kategoriích jedinečnosti (jedinosti, „chiesa unica“) a viditelné jednoty (sjednocenosti, „chiesa 

                                                 
102 Za touto terminologickou volbou stojí též Dianichova snaha o teologickou ekumenickou vstřícnost. Jak 
upozorňuje, pojem znaků (caratteri) nebo vlastností (proprietà) je upřednostňován v protestantské teologii. Srov. 
DIANICH – NOCETI, s. 290, pozn. 1 
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unita“) tím,103 že jednak  ozřejmuje podstatné prvky garantující jednotu a dále přivádí k formám 

a podmínkám možné a žádoucí jednoty.104 

a) církev je jediná 

Jedinečnost církve se zakládá na jedinečnosti principu její existence, jímž je sdílení 

Božího společenství lidmi v Kristu. Dynamika sdílení-společenství je jediná a zároveň ze své 

podstaty i sjednocující. Jejím zdrojem a základem je totiž jednota osob Nejsvětější trojice (rovina 

imanentní), konající v dějinách (rovina ekonomická, jedinečnost Božího zjevení v Kristu). Tento 

trinitární základ a pramen, tato jedinečná životodárná dynamika církve, dávající jí vertikální 

rozměr, se odráží i na horizontální rovině církve – každé sdílení víry hlásáním kérygmatu, jež 

zakládá společenství, má nutně vazbu na celek hlásání jakožto předávání jediné zvěsti jedinečné 

zjevující události, tedy na jediný řetězec tradice, jež činí všechny účastny na jediné kolektivní 

skutečnosti. 

Taktéž horizont života církve je jediný. Její eschatologická orientace ji směřuje ke 

konečné jednotě všeho v Božím království(kolektivní jednota). Jedinečnost církve tedy souvisí 

s jejím úkolem připravovat jednotu lidstva, a to má zpětně vliv i na otázku jednoty církve v jejím 

empiricko-dějinném rozměru, jenž má odpovídat jejímu úkolu být znamením jednoty. 

Víra oživuje v církvi vědomí tohoto jedinečného zdroje svého života a jeho jedinečného 

horizontu, jež ukotvují její jednotu na metahistorické rovině Božího daru. Zároveň ony sami 

odkazují na přítomnost zprostředkování této jedinečnosti na empirické rovině skrze formy a 

struktury, jimiž jsou jedna víra, jeden křest a život jako jedno tělo (srov. Ef 4, 4-6). 

Tato jedinečnost církve Kristovy mající i své empiricky strukturované vyjádření však 

neznamená automaticky konfesijní jedinost církve. I před rozdělením křesťanstva neexistovala 

církev jako jednotná (uniformita), ale naopak v historické rozmanitosti konfesijních forem 

teologických, liturgických, správních atd. (pluriformita). Proto jediná církev Kristova není 

ztotožňována s jedinou historickou formou církve ve smyslu exkluzivistickém, který by tak 

vylučoval jiné konfesijní formy z církve Kristovy. To je ostatně důvod vyjádření „subsistit in“ 

ohledně vztahu jediné církve Kristovy a církve katolické (LG 8; UR 4), jež znamená totožnost 

nikoliv exkluzivní, ale konkluzivní.105 Konfesijní rozmanitost církve neznamená tedy nutně 

                                                 
103 Při českém pojmenování empirické jednoty církve se nelze vyhnout užití pojmu „jednota“, ačkoliv je již užit pro 
označení kategorie zahrnující viditelný i neviditelný rozměr církve. Nabízející se české ekvivalenty „sjednocenost“ 
nebo „jednotnost“ nevyhovují pro negativní významové konotace, spojené s neekumenickým přístupem k 
požadavku jednoty církve – srov. rekatolizační výraz „sjednocení ve víře“ s panovníkem nebo „jednotnost“ jako 
výraz požadavku uniformity upírající oprávněnou rozmanitost.  
104 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 365 
105 Zajímavý termín konkluzivnosti užívá Dianich pouze jednou (srov. DIANICH – NOCETI, s. 369), a to navíc jako 
citát z PATTARO, G., Corso di teologia dell’ecumenismo. Brescia: Queriniana 1985. Je jím míněna totožnost jediné 
církve Kristovy s církví katolickou, jakožto dějinně-empirickou formou, jež zahrnuje (concludere) vše, co k církvi 
Kristově náleží, aniž vylučuje (excludere) možnou existenci dalších dějinné-empirických forem církve stejně 
totožných s církví Kristovou. 



 

 

49 

nejednotu církve (jak tomu, bohužel, již po několik staletí je), ale naopak jedinost církve se 

projevuje pouze v konfesijní rozmanitosti na empirické rovině jejího života. 

 

b) církev je jedna 

Problém jednoty v rozmanitosti klade otázku po formách a podmínkách jejího vyjádření, 

uskutečnění ve smyslu jejího podpoření nebo znovudosažení. Problém současné konfesijní 

roztříštěnosti církve spočívá totiž v míře, v níž legitimní konfesijní rozmanitost přerostla ve 

formy působící rozdělení na základě odlišení se vůči druhým konfesijním podobám. Nutná 

konfesijnost jediné církve, vyvěrající z její empiricko-dějinné povahy, se zvrhla 

v konfesionálnost jako zdroj rozdělení.106 

Východiskem Dianichových úvah o formách vyjádření jednoty církve jsou dosavadní 

výsledky (úspěchy i překážky) ekumenického dialogu.107 První kategorie vyplývá ze společného 

vědomí konsenzu ohledně kristologického charakteru víry, který se projevuje skrze prvky 

(elementa) jediné církve Kristovy, jež jsou přítomny (v různé formě) ve všech církvích. Těmito 

prvky jsou Písmo, vyznání apoštolské víry, svátosti, křesťanský život a služebný úřad 

(ministerium). Jsou totiž v první řadě Božími dary, než institucionálními faktory, jsou oněmi 

„prvky posvěcení a pravdy“, o nichž hovoří Lumen gentium.108 

Spor mezi křesťanskými konfesemi setrvává na rovině podmínek, kdy se tyto ustavující 

prvky mohou stát základem empirického výrazu, tedy v jaké míře jsou instituce esenciální 

součástí víry – Dianich hovoří o problému přechodu od „víry“ k „vyznávání víry“ a k „církevní 

formě“.109 Tento spor, bránící jednotě, staví před každou církev jako hlavní úkol ekumenického 

úsilí znovupromýšlení vlastní identity a strukturace forem vlastní existence, a to v dialogu 

s ostatními církvemi v jejich procesu znovupromýšlení sebe sama. Cesta k jednotě církví tak 

odpovídá stálé a průběžné reformě každé jednotlivé církve, založené na této vlastnosti jediné 

církve (srov. dále znak svatosti církve). Jelikož identita církve díky trinitárnímu zdroji své 

existence i eschatologickému horizontu, k němuž směřuje, není ze své podstaty statická, ale 

dynamická, tak i identita každé konfesijní církve viděna z tohoto zorného úhlu může být nakonec 

příspěvkem k jednotě. 

                                                 
106 Rozlišení mezi konfesijností a konfesionálností, které tu užíváme, nelze u Dianiche na této terminologické rovině 
najít – v italštině obojí zahrnuje pojem „confessionalità“. Opisem však Dianich na tento rozpor upozorňuje. Srov. 
DIANICH – NOCETI, s. 371 
107 Dianich představuje různé modely hledání jednoty církve, jak vyrostly z jednání valných shromáždění Světové 
rady církví v New Delhi (1961), Nairobi (1975) a Canbeře (1991), i model navržený dvojicí katolických teologů H. 
Friese a K. Rahnera v r. 1983. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 374-376. Podrobněji se problematice věnuje FILIPI, Pavel, 
Církev a církve. Kapitoly z ekumenické ekleziologie. Brno: CDK, 2000.  
108 „Licet extra eius compaginem (tj. katolické církve) elementa plura sanctificationis et veritatis inveniantur, quae ut 
dona Ecclesiae Christi propria, ad unitatem catholicam impellunt.“ LG 8, in EV 1, 305. Podobný seznam těchto 
prvků, jak je shrnujeme výše, uvádí LG 15, in EV 1, 325. 
109 DIANICH – NOCETI, s. 372; srov. též zde výše III. 2. 4 
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Jak bylo řečeno, jednota církve zahrnuje společnou existenci rozmanitosti forem. S tím 

souvisí i to, že sama konfesijní identita církví je z přirozenosti relacionální, rozmanitost je 

součástí procesu vzájemného tázání v uznání jednoty založené na víře v Krista. K tomuto 

dynamickému chápání jednoty v rozmanitosti vede i charakter poslání církve ve světě, která má 

být znamením cesty lidstva k jednotě, znamením, které zprostředkovává, protože představuje, 

připravuje a předjímá smíření lidstva, jež není prostou unifikací, ale pokojným spolužitím 

růzností viděných jako společné bohatství. 

 

IV. 2. 1. 2  Charizmatičnost církve 

Znak jednoty církve a její úsilí o jeho naplnění i na empiricko-dějinné rovině otevřel 

mnohá témata a aspekty bytí církve, které vyžadují další ozřejmění. Tomu poslouží pojednání 

dalších znaků církve, které náš autor vyvodil z heuristického modelu ekleziogeneze. Na prvním 

místě stojí kategorie charizmatičnosti. 

Akt sdílení víry, vytvářející společenství, je výsledkem působení Ducha svatého. Uvěřit 

hlásané zvěsti o Ježíši je možné jen v moci Ducha. Víra jako dar Ducha je tedy základním 

charizmatem církve, na něm stojí a padá její existence. Charizma není tedy věcí mimořádnou, ale 

v první řadě věcí základní a zakládající. Charizma je tak viděno jako něco, co nestojí v 

protikladu k institučním formám a strukturám, ale co působí v nich i mimo ně. Jestliže akt sdílení 

víry je viděn jako místo působení Ducha svatého, tak i tradice jakožto forma tohoto sdílení má 

charizmatický charakter. 

Charizmatičnost je navíc zdrojem rozmanitosti prožívání víry. Protože se přesvědčivost 

zvěsti o společenství člověka s Bohem v Kristu zakládá na víře, a nikoliv na zákonu, dotýká se 

nitra člověka v jeho jedinečnosti a osobitosti. Víra je tedy subjektivní, což působí rozmanitost 

jejího prožívání. To ale neznamená nutně protikladnost víry různých subjektů – rozmanitost jako 

dar Ducha je výrazem jednoty. 

Jelikož všichni věřící v síle Ducha svatého jsou schopni sdílet svou víru a přispívat tak 

k dynamice zrodu a obrody společenství církve, je charizmatičnost základní strukturou církve. 

To má důsledky i na empirické rovině její existence – formy, struktury a instituce církve se rodí 

z vnitřku její charizmatické struktury, z téhož daru Ducha. 

Výsledkem úvah o charizmatičnosti církve je osvětlení souvislostí mezi mysterijní a 

empirickou rovinou života církve. Ozřejmuje charakter daru, který se projevuje i na viditelné 

rovině, charakterizuje tradici jako předávání tohoto daru, a tedy spoluúčastnou na jeho dynamice, 

ukazuje rozmanitost víry prožívané v jednotě jako záměr Ducha a vidí formy a instituce jako 

výraz zpředmětnění tohoto Božího sebedarování. Charizmatičnost je na empirické rovině církve 
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hlavně výzvou pro instituční formy a struktury, nepodléhat přirozené tendenci po statičnosti a 

unifikaci, ale být skutečně ztělesněním životodárnosti daru v jeho dynamice různorodosti. 

Viditelnými formami, které v církvi nesou toto znamení daru nejzřejměji, jsou svátosti. 

Strukturace empiricko-dějinné podoby církve proto stojí na nich, zejména na svátosti služebného 

kněžství (viz. dále ordinovanou službu). 

 

IV. 2. 1. 3  Knežskost církve 

Bylo by však chybou podlehnout na základě předchozího závěru dojmu klerostředné 

strukturace církve na empiricko-dějinné rovině. Aby služebné kněžství bylo zasazeno do 

správného rámce, je třeba ho vidět v souvislosti s další kategorií přisuzovanou jako znak církvi, 

totiž její kněžskostí (sacerdotalitas). 

Východiskem je opět okamžik zrodu církve jako společenství vznikajícího sdílením víry. 

Akt ekleziogeneze je kněžským činem, protože hlásání Krista, sdílení daru Božího života vytváří 

společenství, jež je kněžským lidem. Život prostoupený dynamikou sdílení lásky jednoho k 

druhému je pravou chválou Boží, je projevem skutečného kultu. Toto nové, nerituální pojetí 

kněžství a kněžskosti, jak se v linii starozákonních proroků naplno projevuje v Novém zákoně, 

se zakládá na představě Ježíše Krista jako jediného velekněze (srov. Žid kap. 7-10), tedy 

jediného smiřujícího prostředníka mezi Bohem a lidmi, a zároveň jediného chrámu (srov. Jan 2, 

19-22), tedy jediného zprostředkujícího místa setkání lidí s Bohem. Ti, kdo skrze sdílení víry 

v tohoto prostředníka vstupují do společenství s Bohem, tak mají účast na jeho kněžské roli, aby 

svým životem byli lidstvu také oni prostředníky společenství Boží lásky.110 

Kněžský charakter dynamiky sdílení-společenstí souvisí s doxologickou vlastností 

hlásání (srov. výše vlastnosti hlásání). Již jsme upozornili, že doxologický charakter dává hlásání 

dvojí možný rozměr, totiž úspěchu hlásání (následuje odpověď přijetí zvěsti vírou) nebo 

neúspěchu (odmítnutí až k mučednictví). Neúspěch přitom neubírá hlásání nic na působivosti, ač 

není provázena zřejmou efektivitou. Stejně tak znak kněžskosti je nesen dvojím rozměrem 

jednání církve, který Dianich pojmenovává jako aktivní, charakterizovaný užitečností (etická 

oblast), a kontemplativní, charakterizovaný neužitečností (rituální oblast). Oba rozměry 

knežskosti života církve znamenají, že v něm mají nedělitelně od sebe místo jak projevy 

aktivního sdílení formou lásky k druhému, tak projevy rituálního sdílení, jež svou 

„neužitečností“ vytvářejí prázdno jako prostor zřejmého Božího působení. Symbolický jazyk 

                                                 
110 Když hovoříme o nerituálnosti kněžství pokřtěných, je to třeba chápat ve vztahu k čistě rituálně-sakrifikálnímu 
chápání starozákonního kultu. Na rozdíl od starozákonního (a jakéhokoliv jiného archaického) kněžství, středem 
jehož existence bylo přinášení zástupných obětí (ritus v tomto smyslu), je středem novozákonního kněžství přinášení 
oběti vlastního života formou nezištné lásky, v síle jediné Kristovy zástupné oběti. V tomto smyslu „nerituální“ 
všeobecné kněžství věřících křesťanů nevylučuje rituální rozměr jednání církve ve smyslu obřadu, jímž se otevírá 
Boží transcendenci, jak o tom pojednáváme dále u svátostí. 



 

 

52 

rituálního jednání církve tak ukazuje jako na původce sdílení-společenství ne na člověka, ale na 

Boha jako na Jiného, přesahujícího pouhé mezilidské sdílení. 

Nejvýraznějším rituálním jednáním v církvi jsou svátosti. V nich transcendentní dar 

Božího působení se zakládá na zaslíbeních Kristových, dosvědčených předávaným svědectvím 

apoštolů, tedy tradicí, v níž privilegované místo má Písmo. Víra tak vidí ve svátostech jako v 

lidském prázdnu jisté Boží působení. Tato víra se projevuje vzýváním Ducha svatého jako 

součásti modliteb každé svátostné události. Vzorem všech svátostí je eucharistie, konaná na 

výslovný příkaz Kristův jako památka a zpřítomnění jeho oběti předložené Otci za spásu lidstva. 

Jistota transcendentního rozměru svátostného jednání je důvodem, proč jsou svátostné 

formy důležitým činitelem procesu strukturace církve na institucionální rovině. Na následujících 

stránkách, kdy se bude hovořit o službách v církvi, bude proto strukturace těchto služeb 

vystavěna na svátostech, které mají tento strukturující rozměr, totiž na křtu, svátosti manželství a 

svátosti služebného kněžství. 

 

IV. 2. 1. 4  Svatost církve 

Při představení problému jednoty církve jsme zmínili důležitost reformní dynamiky, jež 

je církvi vlastní. Ta souvisí s dalším znakem církve, jímž je její svatost. 

Predikát svatosti přiřazený církvi nemá význam morální, nezáleží na dosažené 

dokonalosti jejích členů. Svatost církve má význam ontický.  Církev je svatá, protože je 

společenstvím lidí s Bohem, jediným Svatým. Akt zrodu církve vyvěrající z dynamiky sdílení-

společenství s sebou nese dar posvěcení člověka, jež spočívá v jeho ospravedlnění skrze 

spasitelský čin Ježíše Krista. Toto ospravedlnění, jak mnohokrát zdůrazňuje sv. Pavel, se přijímá 

vírou, ne skutky zákona. Svatost tedy není viděna jako čin lidský, ale jako čin Boží, který 

vstupuje do života člověka. 

Z toho vyplývá, že nelze svatost církve umisťovat na metahistorickou rovinu, přisuzovat 

ji církvi ideální, ale naopak je třeba ji vidět jako vstupující do konkrétní dějinnosti lidského 

života poznamenaného hříchem. Církev je tak konkrétním společenstvím hříšníků, 

posvěcovaných Boží milostí. Sdílení ospravedlňující víry je místem uskutečňování tohoto 

posvěcování církve. 

Znak svatosti tedy znamená přítomnost posvěcující vnitřní dynamiky, jež souvisí 

s eschatologickým horizontem církve. Svatost církve směřuje k plnosti, je předejmutím onoho 

svatého společenství s Bohem v jeho království. V rámci této dynamiky, tohoto 

eschatologického pnutí, má své místo i hříšnost. Hřích jako uzavření se před Bohem je místem, 

kde Bůh stále znovu přemáhá lidskou sebestřednost. To se přitom týká nejen jednotlivce, ale i 

struktur hříchu v církvi jako celku. Lze tedy hovořit o církvi nejen v kategoriích svatosti, ale i o 
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církvi hříšné. Tyto přívlastky ovšem nelze chápat jako ekvivalentní (na stejné rovině), nýbrž jako 

prostě spolupřítomné („compresenti“) v církvi. Svatost je totiž autentickým povoláním církve a 

jejích členů a souvisí s principem obrácení jako neustálým životním procesem. 

Konfesijní rozdělení církve, nejednota na empirické rovině jejího života, je nejzřetelnější 

strukturou hříchu v církvi. Tak jako na úrovni jednotlivého věřícího svatost souvisí s úkolem 

stálého obrácení, tak na úrovni kolektivu církve souvisí s principem reformy. Posvěcující 

dynamika v sobě zahrnuje tento princip, a tak reforma náleží k podstatě církve – ecclesia semper 

reformanda. Princip reformy přitom nespočívá pouze v napravení toho, co bylo nějak zneužito, 

nebo v upravení okrajových jevů, nýbrž jde o stálé úsilí reinterpretovat existující instituční 

struktury. Takto viděná reforma církve souvisí i s dialektickou dvojicí kategorie jistoty a 

provizornosti, vyplývající z jejího eschatologického horizontu. V procesu reformy církve hraje 

totiž zásadní roli rozlišení primárních prvků a struktur, jež činí církev církví, od oblastí, které 

nejen mohou, ale ze své podstaty jsou určeny k proměnlivému bytí v procesu reformy. 

Cesta ekumenického úsilí o překonání onoho konfesijního rozdělení křesťanstva je 

viděna v rámci této podstatné vlastnosti církve, žít v procesu reformy, a v tomto rozlišení stálého 

a proměnlivého. Model ekleziogeneze přitom poskytuje vodítko tohoto rozlišení. Jako podstatné 

jsou viděny dva prameny identity církve, na mysterijní rovině je to eschatologický prvek 

spočívající v Božím zaslíbení plnosti společenství v Nebeském království a na empirické rovině 

to je tradice jako podoba hlásání, která zajišťuje bytí církve v kontinuitě s okamžikem jejího 

zrodu.111 

 

IV. 2. 1. 5  Apoštolskost církve 

Při pojednání o charizmatičnosti církve byla učiněna zmínka o tradici jako výrazu tohoto 

znaku církve. Věc si vyžaduje přesnějšího vysvětlení, zvláště, když je kategorie tradice viděna 

jako pramen identity církve na její empirické rovině a jako primární struktura činící církev 

církví. Toto vysvětlení poskytuje znak apoštolskosti církve. 

Akt ekleziogeneze jakožto sdílení víry vytvářející společenství má svůj počátek a stálý 

pramen ve svědectví očitých svědků zjevující události Kristova zmrtvýchvstání, jimiž jsou 

apoštolé.112 Jejich víra je charizmatem (srov. výše charizmatičnost církve), na němž se zakládá a 

k němuž se neustále vztahuje víra dalších generací křesťanů. Tento referenční charakter víry 

apoštolů ozřejmuje zejména vyznání víry Šimona-Petra v Ježíše jako Mesiáše, jak to zachycuje 

                                                 
111  V této souvislosti si Dianich všímá diskrepance mezi koncilovými dokumenty, které zdůrazňují nutnost reformy 
jako podstatné součásti identity církve (LG 8, UR 6), a posledním právním uspořádáním církve (CIC 1983), které 
jakékoliv konkrétní vyjádření tohoto reformního principu postrádá. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 319 
112 Důležitost apoštolů jako svědků Zmrtvýchvstání dosvědčuje Sk 1, 21-22. Již v Novém zákoně jsou přitom těmito 
svědky myšleni nejen členové sboru Dvanácti, ale i další osoby (srov. 1 Kor 15, 5-9, kde se sv. Pavel se vší pokorou 
výslovně považuje za apoštola). 
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Mt 16, 16-18. Svědectví apoštolů se tak stává kriteriem autenticity hlásání o Ježíši v církvi. 

Událost ekleziogeneze se tak pohybuje v souřadnicích víra—sdílení—autenticita. 

Apoštolskost ekleziogenetické dynamiky vyjadřuje, že křesťanská zkušenost je zásadně 

personalistická, sdílení-společenství se děje mezi osobami. Dynamika vztahu hlasatele-

posluchače platí nejen na úrovni za sebou jdoucích křesťanských generací až k apoštolům, ale 

platila již ve vztahu Ježíše a apoštolů, kdy Ježíš svým životem a velikonoční událostí byl nejen 

hlasatelem, ale zjevovatelem a ustanovitelem společenství s Bohem. Sama personalističnost 

ekleziogenetické události je tak charizmatická i v tomto smyslu, neboť tak jako ve sdílení Ježíš-

apoštolé byl činný Duch svatý, tak je aktérem i v následném sdílení formou předávání (tradice) 

památky zjevující kristologické události. Apoštolskost církve tedy též znamená souběžnou 

personalističnost a charizmatičnost ustavující dynamiky sdílení-společenství, jež se projevuje 

v tradování kerygmatu. 

Z řečeného je zřejmé, že z hlediska ekleziogeneze je apoštolskost církve výrazem 

charakteristiky křesťanství jako náboženství nikoliv Knihy, ale náboženství zjevení v události-

Kristu, která je dosvědčována předáváním památky na tuto zjevující událost. V tomto smyslu je 

předávání víry formou tradice viděno jako memoriální účast na zjevující události, mající 

zajištěnu v různé míře asistenci Ducha svatého. Nejvyšší míra této asistence Ducha je přítomna v 

Písmu, jež je kanonizovaným, protože inspirovaným výrazem apoštolské tradice. Svým 

inspirovaným charakterem garantuje Písmo apoštolskost předávané zvěsti, je tedy viděno jako 

inspirovaná součást a prostředek tradice, jehož normě autenticity podléhají ostatní výrazy 

tradice. 

Působení Ducha v procesu tradice je nejen zdrojem předávání původní zvěsti, ale i růstu 

v jejím porozumění (DV 8). Tento dvojí rozměr tradice jako předávání a růstu je původcem její 

dějinnosti, charakterizované dynamikou a kontinuitou. Charizmatický a personalistický charakter 

apoštolské tradice v její dynamice předávání a růstu nachází svůj výraz v úřadu nástupců 

apoštolů, a tedy v apoštolské posloupnosti. 

V pojednání o kněžskosti církve byly představeny svátosti jako místo jisté 

transcendentnosti v konání církve, místo jistoty Boží činnosti v lidském prázdnu. Proto 

apoštolská posloupnost nachází své vyjádření ve svátostné formě (srov. dále ordinovaná služba 

v církvi). Svátostné vyjádření dává apoštolskosti církve formu na rovině viditelné i neviditelné, 

empirické i mysterijní. Svátost služebného kněžství postaveného na apoštolské posloupnosti se 

tak stává konkrétní strukturou, která zajišťuje kontinuitu církve s událostí jejího vzniku. Proto je 

ordinovaná služba základním, protože nepostradatelným stavebním prvkem církve na empirické 

rovině, je jádrem, kolem kterého dochází k institucionalizaci. Odtud vyplývá ústřední role 
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biskupa, jako nositele plnosti ordinované služby, ve společenství lokální církve a biskupského 

sboru ve společenství církve univerzální (srov. dále katolicitu církve). 

Ve svátosti kněžství též apoštolský charakter církve dostává rozměr daru i úkolu (Gabe 

und Aufgabe), toho, co je, i toho, co je třeba stále naplňovat. Proto apoštolskost není jen něčím 

formálním a statickým, co je odbyto vložením rukou v apoštolské posloupnosti, ale má být 

naplněna praxí služebníků, aby napodobovali život apoštolů, v jehož kontinuitě jsou ustanoveni 

– církev má žít dynamikou apostolicae vivendi formae, jak to požadoval M. Luther.113 To 

neznamená, že by „neapoštolský“ život nositelů ordinované služby na rovině morální znamenal 

neplatnost jejich úkonů konaných ze svěcení, ani to nezpochybňuje jejich autoritu při hlásání 

apoštolské zvěsti, jež jim je svěcením vtisknuta. Dynamický rozměr úkolu apoštolskosti, jak na 

něj upozornilo protestantské pojetí této vlastnosti církve (pokračování v hlásání apoštolů, důraz 

na kázání a na Písmo), však ukazuje, že tento znak církve v sobě též nese nárok věrnosti 

životního stylu a forem podle vzoru apoštolů, odkazuje na podstatnou vlastnost církve, žít 

dynamikou reformy. 

 

IV. 2. 1. 6  Bezvadnost a neomylnost církve  

Apoštolský charakter církve jako kvalita provázející její hlásání evangelia souvisí 

s dalšími vlastnostmi církve, které jsou s apoštolskostí spojeny. Jsou jimi bezvadnost a 

neomylnost církve. Oba znaky pojednáváme současně, protože neomylnost s bezvadností úzce 

souvisí. 

Bezvadnost114 církve (indefectibilitas) se týká vztahu církve k dějinám, totiž jejího trvání 

v čase a kvality jejího hlásání v proměnách času a místa. Tento vztah k dějinám klade otázku po 

stálosti církve v její identitě svého ustavení a poslání. Znak bezvadnosti vyjadřuje vizi církve 

v dějinách ve světle očekávání Božího království. Bezvadnost znamená stálost eschatologického 

charakteru, totiž stálost v proměnlivosti, jež souvisí se spojením církve se svou hlavou – 

Kristem. 

Bezvadnost se zakládá na zaslíbeních, jak je zachycují evangelia. Tak je církvi přislíbena 

stálost skály, kterou nepřemohou mocnosti podsvětí (srov. Mt 16, 18), a též dán příslib stálé 

přítomnosti Kristovy při ohlašování Božího království církví až do konce světa (srov. Mt 28, 20). 

Bezvadnost se tedy týká víry církve (sensus fidei) ve spolehlivost zjevující události Kristovy 

(srov. Petrovo vyznání v Mt 16, 16: „Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha.“), a to v celé šíři jejích 

                                                 
113 Srov. WA 11, 413, 28-32 
114 Problém překladu tohoto znaku církve do češtiny je ztížen faktem, že sama kategorie indefektibility bývá 
v teologické literatuře užívána zřídka. V dokumentech II. vatikánského koncilu se objevuje jen jednou v souvislosti 
se smyslem pro víru (sensus fidei) celého Božího lidu (LG 12), přičemž je překládána jako „neúchylné lnutí“ k víře. 
V jiných českých překladech se ještě objevují výrazy „odolnost“ či „nerozvratitelnost“. My volíme výraz 
bezvadnost, který budeme systematicky používat v této práci. 
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výrazů v dynamice sdílení-společenství, a dále vertikálního rozměru společenství církve jako 

ručiteli její identity. 

 

Neomylnost církve (infallibilitas) úzce souvisí s její bezvadností, neboť z ní vyvěrá. Týká 

se víry v oblasti jejího sdílení, a to pouze sdílení na rovině řeči, ústního a písemného vyznávání a 

komunikování víry, tedy jejího hlásání. Neomylnost je tedy jen částí bezvadnosti církve a 

souvisí s otázkou pravdivosti, autenticity a sourodosti verbálního hlásání Božího společenství. 

Verbální způsob komunikace, jenž je charakterizován formou výroků a tvrzení, totiž v sobě nese 

nárok po jednoznačnosti vyjádření a s tím spojený problém pravdivosti nebo falešnosti hlásání. 

S tím souvisí též interpersonální charakter sdílení víry i ve formě hlásání. Personalistický 

charakter křesťanské zkušenosti s sebou nese nutnou mnohotvárnost projevů a vyjádření i 

s rizikem mnohoznačnosti a protiřečení si. 

Vědomí neomylnosti rostlo v církvi postupně, bylo však stále přítomné. Nový zákon sice 

nemluví výslovně o neomylnosti, je ale nesen bezpochybným přesvědčením prvotní církve o 

pravdivosti radostné zvěsti Ježíšovi, jíž hlásá, a tedy i neomylnosti jejího vyjádření 

v inspirovaném spisu Písma. Neomylnost hlásání církve se tedy týká na prvním místě 

neomylnosti Písma. Kategorie neomylnosti na této rovině je uznávána všemi křesťanskými 

konfesemi, přičemž označuje pravdivost zejména Nového zákona jako poselství evangelia, která 

má charakter permanentnosti. 

Písmo je neomylné, protože jako inspirovaný řečový útvar je nositelem pravdy zjevení 

Božího slova. Zároveň je však objektem interpretace v procesu dalšího hlásání církve, které není 

jen pouhým doslovným opakováním Písma.115 Církev při hlásání pravdy zjevení obsaženého v 

Písmu stále roste v jeho chápání. Svědectví o vědomí tohoto růstu podávají dějiny koncilů. 

Při vymezování pravé podstaty zjevení proti mylným naukám jsou koncily výrazem této 

schopnosti církve neomylně interpretovat pravdu zjevení. Důvodem je nehasnoucí přesvědčení o 

pomoci Ducha svatého církvi při formulaci osvětlujících výroků na pomoc správnému hlásání 

víry. 

Hlásání jako verbální lidský výraz je samozřejmě ze své podstaty omylné, podléhá 

kategorii kontingence všeho lidského vyjadřování. Vertikální rozměr sdílení-společenství církve 

však umožňuje vyjádření neomylných pravd zjevení i v dějinnosti forem lidského vyjadřování. 

V tom spočívá neomylnost dogmat jako výroků interpretujících zjevení, která ovšem nevylučuje 

otázku evoluce dogmatu, vyplývající z proměnlivosti dějinných forem vyjadřování. V té 

                                                 
115 Odhlíží se přitom od fundamentalistického přístupu k Písmu v křesťanských sektách či v některých oblastech 
současného evangelikálního hnutí. 
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souvislosti se hovoří ne o falešnosti dogmatických výrazů, ale o neúplnosti, otevírající cestu 

právě stále většímu růstu k plnějšímu poznávání zjevení. 

Otázka výrazů neomylnosti s sebou přináší ekumenický spor ohledně nositelů tohoto 

znaku v církvi. Zřejmá je neomylnost celku církve jako Božího lidu, v souvislosti s  bezvadností 

její víry. Model ekleziogeneze dále ozřejmuje souvislost tohoto znaku s kategorií apoštolskosti. 

Důležitost apoštolské posloupnosti pro zajištění autenticity hlásání církve ozřejmuje oprávněnost 

další kategorie nositelů neomylnosti, totiž kategorii ordinovaných služebníků jíž je sbor biskupů. 

V jeho rámci pak vyvstává i role papeže jako nositele neomylnosti církve. S touto kategorií 

nositele neomylnosti souvisí pojem učitelského úřadu církve. 

Vztah mezi oběma kategoriemi nositelů neomylnosti církve je vyjádřen dvojí podobou 

konsenzuálního procesu, v němž dochází ke vzniku formulovaných tvrzení víry. První podobou 

je konsenzus typu vzestupného, kdy víra celé církve vede teprve po staletích k formulaci 

dogmatu (srov. poslední mariánská dogmata), druhou je konsenzus typu sestupného, kdy zaujetí 

stanoviska církevním magisterium vyžaduje konsenzus věřících v dané otázce. 

 

IV. 2. 1. 7  Katolicita církve  

Poslední kategorií z množiny znaků, v jejichž rámci je třeba uvažovat o vlastnostech 

církve, je kategorie katolicity. Záměrně zde nepoužíváme možný (a obvyklý) překlad katolicity 

jako „všeobecnosti“. Už proto ne, že by bylo těžké odlišit všeobecnost jako katolicitu od 

všeobecnosti jako univerzality, rozlišení v dalším pojednání velmi důležité. 

Katolicita není viděna v určitém specifickém rozměru, jak se během historie nakupily 

různé významy tohoto pojmu. Rozhodně se katolicitou církve nemyslí polemické konfesijní 

ztotožnění s církví římsko-katolickou. Ani další možné omezující významy tohoto pojmu nejsou 

v Dianichově chápání ústřední – ať je to chápání popisné (označující veškerenstvo křesťanstva), 

kvalitativní (vyplývající z univerzálního určení církve), geografické (označující rozšíření církve 

po celé zemi) nebo antropologicko-kosmické (zdůrazňující eschatologický charakter daru). 

Model ekleziogeneze pomáhá tyto rozličné a mnohdy protikladné koncepty uchopit v 

harmonizujícím smyslu. Východiskem takto viděné katolicity je vztah církve místní (chiesa 

locale) a obecné (chiesa universale). 

 

a) lokálnost církve 

Okamžik zrodu církve jakožto model pro pochopení její komplexnosti ozřejmuje, že 

církev je podstatně interpersonální událostí. To znamená, že společenství vzniklé na základě 

sdílení víry je nutně charakterizováno místem a časem této události a personalitou jejích 

účastníků. V tomto smyslu je církev lokální. Lokálností se přitom nemyslí teritorialita, ale 
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konkrétní kultura dané místní skupina, lokálnost je určená společnou řečí, sociálními, 

geografickými a dalšímu kulturními faktory. Církev nemůže existovat jinak, než v určité 

konkrétní lokálnosti. V tomto smyslu církev lokální konstituuje církev univerzální. Kategorie 

lokálnosti tedy souvisí s kategorií konfesijnosti církve, jak byla pojednána výše (srov. církev je 

jediná). 

V souvislosti s tím Dianich dochází k závěru, že lokálnost lze považovat za základní 

prvek církve. Mezi elementa ecclesiae, jež strukturují a ustavují církev, indikuje II. vatikánský 

koncil tři prvky: hlásání evangelia, eucharistii a pastýřský úřad biskupů.116 Dianich vidí jako 

nutné přidat k nim čtvrtý prvek, totiž lokálnost, neboť žádný z výše uvedených tří prvků 

neexistuje v čistém nedějinném stavu, ale vždy a jedině v kultuře určitého místa. Lokálnost jako 

ustavující prvek empirické konkrétnosti bytí církve ukazuje, že církev na horizontální rovině se 

rodí zdola (ve smyslu instituční podoby církve). 

Ekleziogeneze ve své dynamice sdílení-společenství ovšem též ozřejmuje, že církev, jež 

se ze své podstaty ustavuje lokalizovaně, je zároveň vždy nesena vnitřním poutem mezi všemi 

lokálními církvemi. Toto vnitřní pouto působí v církvi pnutí mezi její lokálností a univerzalitou, 

vyplývající z dialektiky jednoty v rozmanitosti. 

 

b) univerzálnost církve 

Pnutí mezi lokálností a univerzálností v církvi vyhrávala po mnoho století západní 

teologie kategorie univerzality. To souviselo s rostoucí centralistickou tendencí v církvi, díky níž 

byla církev lokální (ve smyslu diecéze) viděna v podstatě jen jako administrativní jednotka 

univerzální církve na místní úrovni. Jednota církve byla chápána zejména kategorií jednotnosti 

na všech možných úrovních života. 

Dianich si všímá, že II. vatikánský koncil podpořil, i terminologicky, nový rozměr 

chápání univerzálnosti církve. Ve svých dokumentech mluví jednak o ecclesia universalis ve 

smyslu církve jako jednoho subjektu rozšířeného po celém světě, a pak hovoří o universa 

ecclesia ve významu celku církve, zahrnujícího všechny křesťany.117  První pojem vychází 

z onoho zmíněného chápání církve, jež bychom mohli nazvat unifikativně-difuzivním, druhý 

pojem rozšiřuje chápání církve ve vztahu lokálnosti a univerzálnosti o rozměr, který bychom 

mohli nazvat pluralitně-zahrnujícím. V tomto smyslu je místní církev ne jen části církve 

univerzální jako pars in toto, ale je částí ve smyslu portio, tj. částí, která v sobě uchovává 

                                                 
116 Srov. ChD 11 
117 Podle Dianichova počítání se pojem universalis ecclesia objevuje v dokumentech II. vatikánského koncilu 25 
krát a pojem universa ecclesia 23 krát. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 352 
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všechny kvality a vlastnosti celku.118 Proto pouze v tomto smyslu Dianich dále hovoří o 

univerzalitě církve jako o jejím podstatném rysu, užívaje pro ni systematicky latinského 

pojmenování universa ecclesia. Problém vztahu mezi lokálností církve a jejím univerzálním 

rysem, který z tohoto pojetí vyplývá, je obsažen již v otázce vztahu mezi jednotlivou lokální 

církví a církví obecnou – ten je „vyřešen“ pojmem portio, jenž naznačuje, že každá místní církev 

je zcela církví, ač není celou církví.119 Problém lokálnosti a univerzálnosti spočívá ale v otázce, 

jaký je vztah mezi celkem církví lokálních a ecclesia universa.120 

Vyvážené nahlížení vztahu lokálnosti a univerzálnosti církve pomáhá uchopit formulace 

„in quibus et ex quibus“, již užívá Lumen gentium, když hovoří o jedné a jediné katolické církvi, 

existující v církvích a z církví lokálních.121 Tato formulace ozřejmuje vzájemnou vnitřní spojitost 

(perichoresis) obou rovin církve.122 Církev nemůže být ani bez jedné z nich, existuje jen ve 

vzájemné interakci lokálnosti a univerzálnosti. Model ekleziogeneze navíc ozřejmuje, že v rámci 

tohoto vztahu nelze hovořit ani o ontologické nebo časové prvořadosti jedné z nich.123 Existuje 

jen ontologická i časová souběžnost obou aspektů – i v tom se projevuje perichoreze lokálnosti a 

univerzálnosti. Jak o tom svědčí okamžik zrození církve o Letnicích, církev „se projevuje 

v jednotě, jež pojímá v sobě rozdílnosti, aniž je neguje, a v univerzalitě, jež je konkrétní“.124  

Dialektické kategorie jednoty v rozdílnosti a univerzality v konkrétnosti se vzájemně prostupují. 

Církev se ze své podstaty uskutečňuje místně, aniž tím upouští od svého povolání k univerzalitě. 

Princip vzájemné imanence tak vyžaduje, aby universa ecclesia byla pojímána jako communio 

ecclesiarum, kde každá církev lokální je církví jen tehdy, když je ve společenství s ostatními 

církvemi.  Tuto nedělitelnou a zároveň dynamickou vnitřní spojitost lokálnosti a univerzálnosti 

církve pokrývá právě kategorie katolicity, jež se proto vztahuje jak k církvi lokální, tak k církvi 

univerzální. 

 

c) katolicita lokální církve 

                                                 
118 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 352. Při užití pojmu portio se Dianich opírá o formulaci ChD 11 „ dioecesis est 
Populi Dei portio“; in EV 1, 593 
119 Dianich takto cituje H. Künga (Die Kirche. Freiburg: Herder, 1967). Viz KÜNG, Hans, Co je církev? Brno: Cesta 
2000, s. 115 
120 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 353 
121 Srov. LG 23 
122 O problematice vztahu lokální/partikulární a univerzální církve srov. dva články POSPÍŠIL, Ctirad V., 
Problematika partikulární církve v současné eklesiologii a její význam pro život diecéze. In Identita církve – 
identifikace s církví. Sborník přednášek. Svitavy: Trinitas, s. 73-77 a POSPÍŠIL, Ctirad V., Některé otázky 
ekleziologie společenství (4). In Teologické texty 1998, roč. 9, č. 4, s. 119-120. 
123 Dianich se tu mj. mírně polemicky vyrovnává s přiřazením ontologické a časové prvořadosti univerzální církvi ve 
vztahu ke každé lokální církvi, jak ji přednesla Communionis notio (srov. CN 9). Jeho vyrovnání se není popřením 
výroku magisteria, ale doplněním – viz dále v textu. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 356-358 
124 „La chiesa di Gerusalemme si manifesta in un’unità che assume le differenze senza negarle e in un’universalità 
che è concreta.“ DIANICH – NOCETI, s. 357 
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Lokální církve je katolická ve smyslu celostním („secondo il senso originario di totalità“), 

je církví ve své komplexní identitě (srov. výše „zcela církev“, ač ne „celá církev“). To garantuje 

proces traditio-receptio, vztah vzájemného uznání a přijetí lokálních církví, jenž charakterizuje 

pojem communio ecclesiarum. Modelem ekleziogeneze odhalená základní dynamika sdílení-

společenství, jak se projevuje mezi jednotlivci, má totiž své vyjádření i na rovině vztahu 

lokálních komunit, kde dostává právě formu recepce-tradice. Katolicita tak znamená ne-

soběstačnost lokální církve. Ne proto, že by lokální církev nebyla církví, ale protože ze své 

podstaty určené dynamikou sdílení-společenství není do sebe uzavřenou jednotkou, ale naopak 

otevřenou vůči ostatním sesterským lokálním církvím. 

V tomto smyslu je katolicita lokální církve jednak vnější (empirický, sociologický 

rozměr), a zároveň vnitřní (mysterijní, trinitární a kristologický rozměr). Působení Ducha sv. 

přitom garantuje setkání obou rozměrů. Zároveň je každá lokální církev katolickou ve svém 

ustavení (dané podstatě, Gabe) i ve svém určení (úkolu, Aufgabe) stávat se jí skrze univerzální 

poslání, jež má v plánu spásy. 

Takto mnohovrstevnatě viděná katolicita lokální církve se projevuje a je garantována 

slavením eucharistie a úřadem biskupa. Každá lokální církev v eucharistii slaví tutéž památku 

jediné oběti Kristovy, jež z ní činí skutečnou církev Boží. A taktéž osoba biskupa je výrazem 

katolicity lokální církve, on je zároveň jak hlavou místní církve, tak členem biskupského sboru, 

rozlišeně, ale ne odděleně. Biskup tak reprezentuje jak identitu a samostatnost lokální církve, tak 

její otevřenost k univerzalitě. 

Svou katolicitu v rámci communio ecclesiarum uskutečňuje lokální církev tím, že v 

procesu traditio-receptio obohacuje univerzální církev o jedinečnost své zkušenosti víry, jak 

nalezla výraz v jejím kulturně-historickém prostředí, v němž žije. Konkrétní konfesijní podoba 

lokální církve je tedy výrazem její katolicity a zároveň jejím příspěvkem ke katolicitě církve 

univerzální. Katolicita jako otevřenost lokální církve též přesahuje pouhé vnitrocírkevní vztahy a 

znamená její univerzální určení k misii a dialogu ve světě nekřesťanů a nevěřících. 

 

d) katolicita univerzální církve 

Univerzální církev je katolická ve smyslu povšechném, protože jako zahrnutí všech 

lokálních církví tvoří jeden celek, který však není monolitický, ale dynamický. Katolicita 

univerzální církve znamená, že církev v dynamice tradice-recepce vyjadřuje, podporuje a 

garantuje živoucí sounáležitost lokálních církví, aby každá lokální církev ve svém vlastním 

sebeuskutečňování mohla na sebe brát spoluodpovědnost za uskutečňování celé církve.125 Jako 

katolicita lokální církve znamená ne-soběstačnost, tak katolicita univerzální církve znamená 

                                                 
125 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 362 
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synodalitu. Katolicita univerzální církve totiž implikuje individuaci způsobů a prostředků 

umožňujících uskutečňování oné sounáležitosti a spoluodpovědnosti, při vzájemné uznání 

ekleziality a praxi kolektivního subjektu církve jako celku. 

Takovým výrazem a prostředkem synodality je sbor biskupů, koncily a synody jsou 

privilegovanými formami jejího uplatňování, spolu s dalšími formami, jako jsou biskupské 

konference atd. Obzvláštní historicko-teologicky podloženou spoluzodpovědnost římské lokální 

církve za katolicitu církve univerzální ztělesňuje osoba římského biskupa – papeže jako hlavy 

biskupského sboru. 

 

IV. 2. 2  Služby v církvi 

Rámcová kategorie znaků církve, o nichž jsme pojednali v předchozí kapitole (IV. 2. 1), 

představovala vrstvu kategorií vážících se jak k rovině tajemství církve tak již k empirické 

rovině její existence. Druhou vrstvou, vážící se svým popisem již zcela ke konkrétní empirické 

podobě života církve, je rámcová kategorie služeb v církvi. 

Stejně jako jiné oblasti kategoriálního popisu církve, i tato vyplývá z logiky modelu 

ekleziogeneze. Viděli jsme, že šíření křesťanského poselství hlásáním o Ježíši není výsadou a 

úkolem pouze určité skupiny jejích členů, ale ve své logice je podstatným úkolem a schopností 

každého křesťana. Sdílení víry znamená otvírání se druhému, je tedy ze své podstaty službou – 

službou hlásanému Božímu království a zároveň službou druhým lidem a světu. Tuto službu 

křesťanské společenství koná v síle sebesdílející se Boží lásky, na níž mají věřící účast ve 

společenství, jež v Kristu sdílejí. Proto je třeba první vrstvu empirické roviny života církve 

popisovat kategorií služeb (ministeri). Ty vyjadřují, že existence církve je podstatně pro-

existencí, je společenstvím diakonálním.126 

Na další strukturaci empirické podoby církve má vliv též to, že diakonální charakteristika 

církve souvisí se znakem kněžskosti Božího lidu (srov. výše IV. 2. 1. 3). Církev jakožto místo 

sebesdílení Božího v Kristu v dynamice lidského sdílení-společenství je místem dvojdomé 

služby, totiž služby účinné lásky k bližnímu (diakoni,a) a služby chvály Boží (leitourgi,a). Tato 

dvojdomost je to, co charakterizuje kněžskou službu, na níž má účast každý věřící. Kněžskost 

všech věřících je proto základním principem strukturace služeb v církvi. 

Dvojdomá podstata kněžskosti nese v sobě „užitečnost“ i „neužitečnost“ sdílejícího se 

jednání církve. Zejména „neužitečné“ jednání ritu je prostorem, v němž církev zakouší 

transcendenci daru Božího sebesdílení.  Nejvyšší mírou se tak děje ve svátostech, jež jsou 

garancí transcendentní přítomnosti v jednání církve. Kněžskost církve se tu setkává s její 

                                                 
126 Vědomí diakonálního charakteru církevní komunity vede Dianiche k tomu, aby nehovořil o církvi v kategoriích 
úřadu (ufficio), a když užívá tohoto pojmu, tak jen v analogickém smyslu ke kategorii služby (ministero). Nicméně 
ponechává rys úřadu, který má být vysluhován ve stylu služby. 
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charizmatičností (srov. výše IV. 2. 1. 2). Proto strukturace služeb v církvi na její empirické a 

institucionální rovině se odvíjí od svátostí, v moci jejichž charismatu věřící vykonávají svou 

kněžskou službu. Jsou jimi křest a z něho se odvozující služby laiků, svátost manželství a s ní 

související služba manželů a nakonec svátost služebného kněžství a z ní vyplývající ordinovaná 

služba. Tyto tři služby neznamenají tři oddělené množiny různých subjektů ustanovených 

v církvi ke třem různým službám/úřadům – naopak dochází mezi jejich kategoriemi k prolínání. 

Jejich odlišení odpovídá třem pramenům charizmat, která určují a ustavují život křesťanů. My se 

těmto jednotlivým službám budeme opět věnovat natolik, nakolik v Dianichově pojetí otvírají 

perspektivy ekumenickému úsilí. 

 

IV. 2. 2. 1  Služby laiků 

Služby laiků v církvi souvisí se vztahem církve ke světu. Na podobě konceptu vztahu 

církev-svět závisí, jak jsou služby laiků chápány. Od 4. století byla strukturace funkcí v církvi po 

staletí chápána prizmatem konceptu vztahu církve a světa jako vztahu mezi posvátným a 

světským, nadpřirozeným a přirozeným. To posilovalo též sacerdotální chápání postavy 

ordinovaných služebníků. Jako základní princip strukturace církve se uplatňoval princip její 

sakralizace, což vedlo k stupňovitě hierarchickému chápání uspořádání církve na vrcholu 

s mnichy (jestliže se uplatňuje jako kritérium systematizace možnost duchovní dokonalosti) nebo 

s klérem (jestliže je kriteriem výkon posvátné autority).127 Zásadním zpochybněním principu 

sakralizace církve se stala reformace 16. století, která radikálně přehodnotila roli laiků. Myšlenka 

všeobecného kněžství všech pokřtěných se stává základem nového uchopení vztahů mezi členy 

církve, jež uvádí do pohybu proces její de-hierarchizace.128 Tento proces však přivedl protestanty 

až k de-sakralizaci služebného kněžství, jehož posvátný charakter Tridentský koncil musel 

bránit, což nakonec vedlo k posílení hierarchického chápání uspořádání církve. Funkce v církvi 

jsou určeny kléru, funkce ve světě jsou určeny laikům.129 Až změna ekleziologického pohledu na 

II. vatikánském koncilu umožnila jiné chápání principu strukturace církve a místo laiků v ní. 

Dianich poukazuje na to, že v koncilových dokumentech lze rozeznat dvě paralelní 

koncepce chápání místa laiků v církvi. Jednak je to koncepce, jež byla formulována v 19. století 

v sociálním účení Lva XIII., jež chápe úlohu laiků jako prostředníků mezi církví (světem 

posvátným) a státem (světem sekularizovaným). Křesťanským laikům je tak vlastní péče o časné 

věci (indole secolare) na tomto hraničním pomezí církev-svět, mají úkol pouze ad extra církve, 

naopak klérus má v církvi úkol ad intra. Toto pojetí se projevuje ve čtvrté kapitole konstituce 

Lumen gentium, věnované laikům, a v dekretu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem. 

                                                 
127 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 394 
128 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 395 
129 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 396 
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Vedle něho existuje ještě druhé pojetí strukturace církve, jež nespočívá v rozdělení rolí mezi 

laiky a klérus. Tuto koncepci zastupují v Lumen gentium kapitoly 1-2, v nichž na prvním místě 

stojí vědomí, že všichni věřící jako jeden lid mají účast na trojím munus Christi ve světě.130 V 

linii tohoto chápání stojí teologické vědomí, že sekularita a laicita nejsou v církvi specializací 

laiků, ale že jsou známkou vlastní celé církvi.131 Celá církev je určena ke vztahu se světem a k 

bytí ve světě, do něhož je poslána, ač není z tohoto světa (srov. Jan 17, 16. 18). 

Vize laicity celé církve se tak stává východiskem úvah o strukturaci služeb v církvi.132 

Úvahy o službách laiků pomáhají vymezit ostatní dvě kategorie služeb v církvi. Model 

ekleziogeneze vede k pochopení, že kategorie laiků jakožto skupina neordinovaných členů 

církve sice zahrnuje skupinu od těchto prakticky odlišenou, o které se však nedá říci, že má 

specificky odlišnou službu ve vztahu ke světu. Laicita a sekularita spojuje obě skupiny členů 

církve, kteří v síle křestního daru jsou povolání žít dynamikou sdílení-společenství, a tak 

zvěstovat světu Boží království v Kristu. Služby laiků v církvi tedy nesouvisí se specifickou 

odlišující funkcí, kterou by měli zastávat ve světě, ale s rolí, kterou tato skupina má uvnitř 

církve. Touto rolí je připomínat komunitě církve její sekularitu a laicitu, její určenost k bytí ve 

světě s horizontem Božího království (církve-svět-Boží království). Laici totiž slouží úkolu 

církve ve světě přímo svým vsazením do něho, tím že svým životem odkazují na Boží království. 

Oproti tomu ordinovaní služebníci slouží světu zprostředkovaně skrze službu církvi. V tomto 

smyslu lze nově porozumět pojmům ad extra a ad intra ecclesiae, jimiž se popisovala odlišná 

úloha laiků a ordinovaných v církvi. Tyto pojmy ve skutečnosti neoddělují kompetenčně tyto dvě 

skupiny, ale staví je do vzájemné souvztažnosti v rozlišení („differenziazione correlata“). Laici 

na prvním místě v síle křtu slouží Božímu království ve světě – ad extra, ale rovněž ad intra tím, 

že církvi připomínají její určenost k bytí ve světě, ordinovaní služebníci zase v síle obdrženého 

svěcení slouží Božímu království na prvním místě zprostředkovaně – ad intra, tím, že 

slouží církvi v jejím vytrvalém setrvání („persistenza“) ve vlastní identitě uprostřed světa, a pak 

též ad extra jako každý pokřtěný. 

Tato souvztažnost se promítá do proměněného chápání dvou konstitutivních prvků 

církve, jimiž jsou vyznání víry a bohoslužba. V obou hrají laici svou roli jako součást Božího 

lidu, jenž jednak v Duchu svatém žije neomylným smyslem pro víru (sensus fidei je sensus 

omnium fidelium; srov. LG 12), jednak v bohoslužbě vykonává kněžskou službu všech 

pokřtěných. Vědomí role laiků v obou oblastech přineslo po II. vatikánském koncilu proměnu 

                                                 
130 Srov. zejm. LG 10-12, kde se pojednává o společné účasti všech pokřtěných na kněžském a prorockém Kristově 
poslání. 
131 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 402 a 417 
132 Dianich se tím přiřazuje k pojetí, které se vymezuje vůči jiným dvěma koncepcím chápání laikátu, zastávaným v 
pokoncilové teologii, totiž vidět sekularitu jako specifikum laiků na jedné straně a ztotožňovat laika s každým 
pokřtěným na straně druhé. Srov. DIANICH – NOCETI, s. 405 
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uplatnění laiků v církvi, výrazně na poli bohoslužebném v ustavení liturgických služeb lektorů a 

akolytů, i ve faktické existenci dalších služeb od katechetů po charitativní a pastorační asistenty. 

Dále tato proměna vědomí souvztažnosti vyžaduje do budoucna ještě rozšíření komunikačních 

kanálů v církvi, v nichž by se mohl více adekvátně uplatňovat smysl pro víru celého Božího lidu, 

aby komunikace neprobíhala jen jednosměrně „shora dolů“ (od kléru k laikům), ale 

obousměrně.133 

 

IV. 2. 2. 2  Služba manželů 

Jestliže předchozí úvahy nás vedly k rozlišení dvou skupin věřících (laiků a 

ordinovaných), jejichž kategorie se rozsahem nepřekrývají, pak kategorie manželů vymezuje 

skupinu, jež zasahuje do obou prvních skupin. Služba manželů není podskupinou služby laiků ve 

světě, neboť se týká jak laiků, tak ordinovaných.134 Tento fakt zvýrazňuje specifičnost služby 

manželů ve světě i v církvi. 

Společenství muže a ženy již na pouhé rovině fenomenální je žitím jednoty 

v existenciální rozdílnosti obou jednotlivců, jež se projevuje i v rozdílnosti pohlaví. V kontextu 

křesťanské víry se manželství stává konkrétním žitím jednoty v rozdílnosti s pramenem na 

mysterijní rovině sdílení-společenství. Toto souběžné uskutečňování jednoty na rovině konkrétně 

empirické i mysterijní proto nachází vyjádření ve svátosti manželství jako formě, jejíž si jsou 

manželé vzájemnými udělovateli a v níž jsou tak uskutečňovateli svého všeobecného kněžství 

prostřednictvím vzájemné manželské lásky. Svátost manželství tu není viděna sakralizačním 

prizmatem jako posvěcování padlé přirozenosti, ale jako oslava  Boha v dějinách (doxologický 

rozměr) a skutečné předznamenání společenství jednoty v Božím království (eschatologický 

rozměr). Specifičnost služby manželů tedy spočívá v tom, že jejím subjektem není pokřtěný jako 

jednotlivec (jako u služeb laiků nebo ordinovaných), ale manželský pár jako dvojice pokřtěných 

tvořící jednotu. 

Konkrétní formou služby manželů církvi je rodina, v níž dochází k prožívání sdílení-

společenství ve vzájemné lásce, plození dětí a jejich výchově, v jejímž rámci dochází k 

předávání víry rodiči dětem. Rodina je tak základním místem uskutečňování traditionis církve 

formou předávání víry z generace na generaci. 

Prožívání jednoty v odlišnosti dvou osob je v rodině plodným zdrojem života (doslova a 

dopísmene), a proto manželé vykonávají v církvi službu znamení jednoty v rozmanitosti. Tento 

rozměr manželské služby církvi vzrůstá dnes zejména v kontextu rozdělení křesťanů, kdy se 
                                                 
133 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 417 
134 V latinské církvi nesmí mást povinnost celibátu pro skupinu kněží a biskupů z kategorie ordinovaných 
služebníků, jež ve východních církvích (i sjednocených s Římem) není u kněží vyžadována. Ostatně na možné 
překrývání kategorií manželů a ordinovaných v latinské církvi nás dnes po koncilu upozorňuje obnovená instituce 
ženatých jáhnů. 
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konfesijně smíšená manželství stávají prorockým znamením jednoty církve, na základě jejich 

společné lásky a víry i v odlišnosti. 

Ač se tak Dianich nevyjadřuje, lze v linii takto chápaného ekumenického rozměru služby 

manželů církvi vyslovit teologicky podložený požadavek určité změny v jednání církve, aby 

smíšená manželství, která mají svou pevnou právní úpravu (srov. požadování licence ordináře u 

smíšených manželství, CIC 1124-1125), nebyla jako znamení vytoužené jednoty církve na 

rovině prakticko-pastorální chápána jako nestandardní a spíše trpěná skutečnost, ale naopak aby 

především na této operativní rovině nalezla podporu církve a aby i na rovině institučně-právní 

bylo takové manželství chápáno jako jeden z prostředků směřování církve k jednotě. 

 

IV. 2. 2. 3  Ordinovaná služba 

 V modelu ekleziogeneze udávají úvahám o církvi ústřední směr kategorie vycházející 

z její základní dynamiky zrodu, totiž sdílení-společenství. Tato dynamika vede na horizontální 

rovině ke kategorii hlásání, jež charakterizuje dále kategorie apoštolskosti jako garanta 

životodárnosti dialektického pnutí jednoty v mnohosti výrazů hlásání, tedy jako garanta identity 

církve. Apoštolskost hlásání pak na sebe bere formu tradice jako předávání prvotní apoštolské 

víry. Druhou kategorií charakterizující dynamiku sdílení-společenství je na vertikální rovině 

kategorie zjevení, Božího sebesdílení v tajemství daru Ducha svatého věřícím. Logika vtělení, 

jež dává zjevení formu, vede až ke svátostem jako místu, kde se na empirické rovině života 

církve setkávají účinně vertikální i horizontální rovina prožívané dynamiky sdílení-společenství. 

Svátosti se proto stávají hlavní strukturační dynamikou církve, přičemž na institucionální rovině 

její strukturace se ústřední stává svátost služebného kněžství, v níž se svátostná garance 

transcendentního rozměru jednání církve setkává s kategorií apoštolskosti a formou tradice skrze 

posloupnost svěcení ordinovaných služebníků. Svátost služebného kněžství jako místo setkání 

těchto zásadních kategorií se tak stává konkrétní strukturou zajišťující v církvi její kontinuitu 

s událostí jejího zrodu. 

Služba v církvi, spojená s touto svátostí, vytváří kategorii ordinovaných služebníků,135 

odlišnou od kategorie laiků díky přednostně odlišné roli, již v církvi mají zastávat. Ta je pro 

církev z výše uvedených důvod tak zásadní, že je o ní možno říci to, co uvádí Lumen gentium, 

totiž že služebné kněžství ordinovaných služebníků se od všeobecného kněžství všech 

                                                 
135 Dianich používá k označení této kategorie zásadně pojem „ordinovaná služba“ (ministero ordinato), jednak aby 
vyplynulo, že se jedná o službu, jednak že k jejímu výkonu je služebník ustanoven zvláštním svátostným úkonem – 
ordinován. Vyhýbá se označení „kněžská služba“, jednak pro zamezení nedorozumění možného potlačení 
kněžského charakteru služby laiků a manželů, jednak pro terminologické umožnění vytvořit kategorii, jež zahrnuje 
strukturovaný výkon služby této kategorie služebníků, totiž biskupů, kněží a jáhnů. Bez významu není ani 
ekumenická terminologická vstřícnost užitého pojmu. 
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pokřtěných liší ne pouze stupněm, ale podstatně („essentia et non gradu tantum“).136 Platí však o 

něm též, že zůstává v oné rozlišené souvstažnosti se službou laiků i manželů. 

Identita ordinované služby v církvi, viděna modelem ekleziogeneze, spočívá v hlásání 

kérygmatu. Ordinovaná služba není viděna optikou reprezentace sakrálního rozměru v církvi. 

Díky vědomí novosti pohledu na vztah sakrálního a profánního, jak je přináší Nový zákon jako 

svědectví Ježíšovy zjevující události, reprezentují sacrum všichni pokřtění z moci všeobecného 

kněžství, jímž mají účast na jediném kněžství Kristově. Sakrální rozměr ordinované služby je 

tedy zasazen do tohoto kontextu. Její odlišení od služby laiků spočívá v roli garance apoštolské 

kontinuity hlásání církve. To z ní činí konstitutivní prvek institucionální strukturace církve v tom 

smyslu, že není konkurencí služby laiků a manželů. Všechny tři služby v církvi společně dávají 

empirickou formu vitální dynamice církve (sdílení-společenství) v jejím poslání, ordinovaná 

služba je ale jako výraz a garant apoštolskosti nepostradatelná pro ustavení struktury církve – 

bez ordinovaných služebníků chybí církvi její plná forma.137 

Hlasatelská identita ordinované služby vysvítá též ze zpráv o formování se prvotní církve, 

jak tento proces zachycuje Nový zákon. V rámci charizmatické a značně flexibilní strukturace 

prvotní církve s rozmanitostí služeb (srov. např. 1 Kor 12, 28; Ef 4, 11) jasně vysvítá prvenství 

služby apoštolů jako autorizovaných svědků Kristovy zjevující události a jejich nástupců 

presbyterů/episkopů. Jejich úlohou jakožto představených („strážců“) lokální komunity bylo 

kázání a vyučování a péče o ryzost (autenticitu) víry církve. V této linii je ordinovaná služba 

takovou instituční strukturou, zajišťující věrné předávání apoštolského svědectví víry. V tom 

spočívá její zmiňovaná služba setrvání církve v její identitě, jež znamená kontinuitu s prvotní 

událostí jejího vzniku při stálé dynamice zrodu a obrody církve (permanentní ekleziogeneze).  

 

a) ordinovaná služba je službou Slova 

Místo ordinované služby v obecném úkolu křesťana sdílet a hlásat svou víru ozřejmuje, 

že tato služba je ze své podstaty službou Slova a Slovu, hlásání a vykládání Písma. Identita této 

služby nespočívá v tom, že by pouze ona byla v církvi výlučným nositelem hlásání kérygmatu, 

ale že se pro ostatní věřící stává referenčním bodem hlásání v jeho kontinuitě apoštolskosti. 

Svátostné zakotvení této služby v apoštolské posloupnosti skrze biskupskou posloupnost z ní činí 

zdroj či pramen („luogo sorgivo“) poslání církve hlásat Ježíše Krista. V tomto smyslu je 

ordinovaný služebník otcem a pastýřem lokální komunity.138 

Úkol ordinované služby zvěstovat evangelium má ovšem dvojí směr. Není jím jen 

uchovávat víru věřících sdílením společné víry (pastorace směrem dovnitř, ad intra), ale i 

                                                 
136 Srov. LG 10, in EV 1, 312 
137 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 430 
138 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 446 
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oslovovat nevěřící hlásáním víry (misie směrem ven, ad extra). Pastorační a misijní směr 

hlasatelské úlohy ordinované služby (tak jako celé církve) je nedělitelný. Přesto centrum 

ordinované služby stojí v péči o komunitu. To je zřejmé u svátostného rozměru uchovávání víry 

komunity prostřednictvím vysluhování svátostí, v nichž komunita vlastním sdílením víry 

vstupuje do Božího sebesdílení. Ústřední role ordinovaného služebníka při svátostném slavení 

církve, zejména při předsedání eucharistii, souvisí s jeho referenční rolí v hlásání Slova. 

Vysluhování svátostí je vlastně rituálně proklamativním sdílením víry, je prodloužením či 

pokračováním hlásání církve. Tak jako při ústním hlásání plní ordinovaná služba úkol 

nezbytného referenčního bodu, je tomu tak nutně i při svátostném slavení. Kriteriem 

předsednické role toho, kdo jedná in persona Christi, není morální svatost, učenost ani rétorická 

schopnost člena dané komunity, ale svátostné ustanovení, jímž se stává garantem kontinuity 

sdílení víry církve v její apoštolskosti. 

Výrazem této role je i úkol starat se o každodenní život komunity. Služba Slova 

nespočívá běžně v magisteriálních výrocích – ze své podstaty jsou řídké a náleží ordinované 

službě jen v jejích nejvyšších stupních (viz níže hierarchický charakter ordinované služby). 

Služba Slova je především láskyplnou každodenní péčí o obnovu a růst komunity a jejích členů 

ve víře i v jejím zapojení do misijního poslání celé církve (vztah ke světu). 

Vědomí ordinované služby jako služby Slova, jak ho ozřejmuje dynamika ekleziogeneze, 

tak vede i k přepracovanému uchopení tří úkolů (tria munera) této služby jako účasti na službě 

Krista – Hlavy církve. Mezi úkoly kněze, proroka a krále/pastýře (sanctificandi, docendi et 

regendi) je jako centrální viděno munus propheticum. V něm nejlépe je vyjádřena podstatná 

dynamika církve (sdílení-společenství) jako pokračování úkolu Kristova ve světě, ve světle 

prorockého úkolu lze správně vidět jak kněžský, tak královský úkol církve, totiž posvěcovat svět 

a sloužit lidem. 

To dále pomáhá v ekumenickém dialogu nově uchopit otázku ordinované služby a jejích 

rozměrů. V polemice s protestantismem 16. století totiž v římsko-katolické církvi došlo ke 

zdůraznění sacerdotálního rozměru této služby (sloužení mešní oběti a vysluhování dalších 

svátostí) a k praktickému (faktickému, ne oficiálně teologickému) svázání pouze tohoto rozměru 

ordinované služby se svátostným pověřením. Naopak služba Slova ve formě kázání, svěřeného 

vybraným pověřeným kazatelům, a vládnutí, vyhrazeného biskupům a papeži, byla prakticky 

svázána s úředně-právním pověřením, bez zřejmého chápání její teologické svázanosti s mocí 

svátosti. Model ekleziogeneze ozřejmuje nerozlučné spojení obou rozměrů služby hlásání Slova i 

jeho svátostného slavení jako vyplývající z udělené svátosti. Navazuje tak na pozici, k níž církev 

dospěla na II. vatikánském koncilu, když v konstituci Lumen gentium poprvé magisteriálním 



 

 

68 

výrokem stanovuje plnost svátosti služebného kněžství ve službě biskupů,139 u nichž nachází tato 

nerozlučitelnost úkolů140 nejvyšší uplatnění.141 

Obnovené vědomí nerozlučitelnosti úkolů, jež v sobě nese svátost služebného kněžství, 

interpretační ústřednost prorockého úkolu pro výkon ordinované služby a zasazení služebného 

kněžství do kontextu kněžské existence celého Božího lidu z moci křtu, jak to ozřejmuje model 

ekleziogeneze, nabízejí perspektivu procesu nalézání shody v ekumenickém dialogu o této 

službě v církvi. Protestantským církvím otevírá cestu ke znovuobjevením důležitosti 

transcendentního rozměru této služby, jak jí ji dává svátostné pověření, ne ve smyslu zdroje 

spásy z vlastních sil církve, ale jako místa Božího spásného konání v církvi. A katolické církvi 

přináší toto obnovené vědomí výzvu k celostnímu uchopení ordinované služby nejen jako služby 

uskutečňované přednostně ve vysluhování svátostí, ale též a zejména jako služby hlásání Slova a 

péče o komunitu nesené nezištnou láskou.142 

 

b) ordinovaná služba je hierarchická 

Již jsme hovořili o tom, že ve službě biskupů nachází trojí úkol ordinované služby své 

uplatnění v nejvyšší míře. Tím jsme otevřeli téma stupňů, v nichž se ordinovaná služba 

uskutečňuje. Tři stupně téže služby – biskupství, kněžství, jáhenství – znamenají její základní 

konkrétně institucionální vyjádření. 

Jak již bylo řečeno při pojednání o vztahu mezi všeobecným kněžstvím věřících a 

služebným kněžstvím ordinovaných služebníků, je mezi oběma druhy kněžství v církvi rozdíl ne 

stupně, ale podstaty. O stupních však lze hovořit v rámci ordinované služby, a v tomto smyslu je 

tedy ordinovaná služba hierarchickou. Jestliže nosnou strukturou ordinované služby je 

apoštolská posloupnost v posloupnosti biskupských svěcení (konsekraci), je právem biskup 

viděn jako nositel plnosti svátosti služebného kněžství. V hierarchickém uspořádání je 

ordinovaná služba biskupa analogatum princeps nižších stupňů ordinované služby kněží a jáhnů, 

kteří mají svátostným ustavením (ne jen úředně-právním pověřením) účast na službě biskupa – 

kněží ad sacerdotium, jáhni ad ministerium. 143 Tato účast na ordinované službě biskupa se 

přitom týká všech tří úkolů – kněžského, prorockého i královského/pastýřského. 

Hierarchický vztah mezi stupni uskutečňování ordinované služby vyjadřuje logiku 

důležitosti kategorie apoštolskosti v dynamice sdílení-společenství církve. Služba biskupa 

                                                 
139 „Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti ordinis.“ LG 21, in EV 
1, 335 
140 „Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docenti et regendi.“ LG 21, in 
EV 1, 335 
141 Přes toto obnovené vědomí nerozlučitelnosti, zůstává rozlišení a i odlišení dvojí moci ordinované služby (ze 
svátosti a z úřadu) na právně-institucionální rovině života církve z různých důvodu v užití. 
142 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 439-440 
143 Srov. LG 28 a 29, in EV 1, 354 a 359 
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v církvi se jeví jako nepostradatelná, protože vyplývající z podstaty životodárné dynamiky 

církve. Ekumenický dialog proto nemůže obcházet téma apoštolskosti ordinované služby v 

posloupnosti svátostného vyjádření. Problém značné rozdílnosti v chápání ordinované služby 

mezi jednotlivými křesťanskými konfesemi je snad překonatelný právě modelem ekleziogeneze, 

který pomáhá nevidět apoštolskost a posloupnost jen úzce v kategoriích formální platnosti a 

legitimity svěcení, ale kromě tohoto hlediska je třeba též uplatňovat plnost trojice úkolů 

ordinované služby ve službě církvi.144 

 

c) ordinovaná služba je kolegiální 

Plnost ordinované služby, jak je uplatňována biskupem jako pastýřem konkrétní  církevní 

obce, není uskutečňována izolovaně. Logika dynamiky sdílení-společenství vede ordinovanou 

službu k výkonu svého referenčního a garančního úkolu při hlásání evangelia v jeho autenticitě 

prostřednictvím sdíleného souhlasu s ostatními biskupy. Ordinované službě je vlastní prožívaná 

zkušenost společenství ve sdílené víře. Proto je ordinovaná služba kolegiální, neboť biskupové 

tvoří sbor v moci přijaté plnosti svátosti kněžství sobě rovných ordinovaných služebníků. 

Kategorie apoštolskosti a tradice, jejichž je ordinovaná služba strukturovaným vyjádřením i 

garantem, jsou tak tedy podstatně spojeny s kategorií kolegiality jako jejich empirickým 

vyjádřením v životě církve. Kolegialita pak nachází různé vyjádření na konkrétně instituční 

rovině (viz dále církevní instituce), nejvyšší mírou na všeobecných koncilech, ale rovněž při 

samotném obřadu biskupské konsekrace, jíž se mají účastnit aspoň tři biskupové. 

Ordinovaná služba je tak službou jednotě a katolicitě církve, neboť pro svou obec je 

biskup garantem jednoty ve víře a zároveň svým zapojením do biskupského sboru je 

reprezentantem své obce v rámci společenství univerzální církve. V této logice lze pak vidět 

službu papeže jako výrazu a garanta jednoty sboru biskupů. Ne sice v moci svátosti, neboť tou je 

roven ostatním biskupům, ale v moci osobního charizmatu obdrženého navíc, ve spojení s 

úlohou apoštola Petra ve sboru apoštolů, se stává zvláštním garantem apoštolskosti, a tak je na 

rovině práva (de iure divino) jako člen biskupského sboru jeho hlavou a referenčním bodem víry 

pro celou církev. 

 

d) ordinovaná služba je nositelem autority 

Referenční role, kterou ordinovaná služba hraje v hlásání církve ve vztahu 

k apoštolskosti, ji dodává rozměr autority. Autorita je nástroj, kterým je podporována jednota 

vyznávání apoštolské víry, když není „spontánní“ vlivem Ducha. Výkon autority v ordinované 

službě je spojen s mocí, která je charizmatem – darem Ducha v přijaté svátosti. Potřeba autority 

                                                 
144 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 459 
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vyplývá z faktu, že smysl pro víru (sensus fidei) Božího lidu v jeho bezvadnosti (indefectibilitas) 

i neomylnosti (infallibilitas) nemá podobu formalizovaných propozic (výroků), jíž je zapotřebí 

pro podporu jednoty vyznávání. Nositelem pravomoci k této formalizované podobě vyznávání je 

v moci udělené svátosti právě ordinovaná služba. Takto viděná autorita způsobuje, že v hlásání 

dostává ordinovaná služba (ministerium) formu učitelského úřadu (magisterium) – prorocký úkol 

ordinované služby je tak úkolem učitelským (munus docendi). 

V ordinované službě má autorita dvojí podobu. Jednak je to „přirozená“ spolehlivost 

učení („autorevolezza“) a pak „úřední“ spolehlivost znamenající závaznost („autorità“). Nejvyšší 

autoritu má v církvi Písmo, magisterium má autoritu v návaznosti na ně. Autorita je pak různě 

vykonávána na jednotlivých stupních ordinované služby. Jáhni a kněží svou službou vykonávají 

autoritu jako přirozenou spolehlivost učení (autorevolezza). Biskupové vedle toho vykonávají 

autoritu úřední, závaznou (autorità). Přitom při běžném hlásání víry jako jednotliví pastýři své 

církevní obce vykonávají autoritu magisteria autentického, jež ovšem nemá výsadu 

neomylnosti,145 jako členové biskupského sboru spolu s papežem vykonávají magisteriální 

autoritu neomylnou, a to řádnou (ve společenství jednoty víry mezi sebou a s papežem) nebo 

mimořádnou (na všeobecném koncilu). V této souvislosti je pak třeba vidět učitelskou autoritu 

papeže vůči celé církvi, jak vyplývá z jeho jedinečné role referenčního bodu apoštolskosti 

v kolegiu biskupů – jako jediný jeho člen je obdarován neomylnou autoritou sám, když hovoří ex 

cathedra. 146 

Z výše řečeného je vidět, jak v uskutečňování ordinované služby v církvi spolu souvisí 

autorita a kolegialita – model ekleziogeneze pomáhá obnovit vědomí jejich dialektické 

provázanosti. Zároveň logika sílení-společenství upozorňuje na zakotvení neomylnosti 

ordinované služby v neomylnosti smyslu pro víru celého Božího lidu, s níž celá církev vyznává, 

hlásá a předává Kristovo poselství světu. Logika sdílení-společenství vede církev k uplatňování 

autority ve věcech vyznávání víry způsobem, který není ani autokratický, ani kompromisní, ale 

konsensuální. Důkazem toho jsou rozhodnutí všeobecných koncilů, která se nepřijímají na 

základě vzájemného přehlasování sporných stran, ale v duchu dosažení možného nejvyššího 

souhlasu účastníků. Jen tak autorita slouží skutečné katolické jednotě církve. Provázanost 

autority s kolegiálností ukazuje, že struktura církve je ze své podstaty synodální. 

 

IV. 2. 3  Církevní instituce 

Poslední kategorií, jež umožňuje hovořit o církvi na dějinně-empirické rovině jejího 

života, je kategorie církevních institucí. Instituce představují zcela konkrétní formu, jíž se 

                                                 
145 Srov. LG 25 
146 Srov. tamtéž 



 

 

71 

uskutečňuje strukturace základní dynamiky života církve, jíž je sdílení-společenství. Instituce 

znamenají nejviditelnější projev života církve. 

Otázka institucí církve je tak tématem teologie i vědy kanonicko-právní. Pro teologa je 

spojena z problematikou procesů tvorby institucí a rozličnosti jejich konkrétních forem 

v návaznosti na obě předešlé kategorie horizontální roviny existence církve, totiž znaků a služeb. 

Co se týče služeb, docházejí služby laiků, manželů i ordinovaných služebníků v církvi 

rozmanitého institucionální vyjádření. Zejména u laiků je tato institucionální rozmanitost 

nepřeberná. Téma perspektiv modelu ekleziogeneze pro ekumenický teologický dialog nás vede 

k tomu, abychom nadále soustředili pozornost jen na problematiku, která s ekumenickým 

problémem zcela bezprostředně souvisí. Tou je problematika institucí spojených s ordinovanou 

službou. 

Kategorie institucí je zároveň oblastí, v níž je život církve na empirické rovině nejvíce 

charakterizován dějinností, a tedy proměnlivostí. Právě proto lze na tuto kategorii po užití 

modelu ekleziogeneze jako „modelu něčeho“ (popisného) užít jej oprávněně jako „model pro 

něco“ (performativní). Budeme proto sledovat Dianichovo konsekventní uplatnění tohoto 

modelu, jež ho vede k nastínění možných proměn institučního rámce církve s perspektivou cesty 

k jednotě církve. Jeho závěry jsou osobité a chtějí být tématem k teologické diskuzi. 
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IV. 2. 3. 1  Farnost, diecéze, koncil, biskupská konference 

Základní vnitřní instituční struktura církve, jak jsme viděli, vyplývá z ordinované služby. 

Ta je vázána na biskupa jako nositele plnosti svátosti služebného kněžství a jako hlavu lokální 

církve. Proto je základní institucí církve diecéze jako jednotka spravovaná biskupem. Směrem 

dolů jsou instituční jednotkou nejkonkrétnější lokalizace církve v diecézi farnosti, v nichž věřící 

žijí dynamiku sdílení-společenství v její interpersonálnosti, podporováni ordinovanou službou 

jáhnů a kněží, kteří jakožto pověření biskupem k této službě vytvářejí jeho kněžský sbor 

(presbyterium). Farnost sice není v církvi institucí božského práva, svým charakterem náleží 

k dějinné proměnlivosti církve, je však institucí, která dosud nejlépe ztělesňuje základní formu 

církve jako lidu, v ní je věřící členem církve jednoduše na základě křtu a vyznávání víry.147 

Vztah farnosti k biskupovi jako garantujícímu svědku víry, skrze jím vysvěceného kněze, pak 

z ní činí místo autenticky prožívané víry prostřednictvím kázání Božího slova a slavení svátostí. 

Jako je na lokální úrovni základním nositelem strukturace církve osoba biskupa a od ní 

odvozené základní instituce diecéze a farnosti, tak je na univerzální úrovni základním nositelem 

strukturace církve sbor biskupů v čele s papežem. Svou příslušností k biskupskému sboru 

ztělesňuje biskup ve své diecézi univerzální církev a dodává jemu svěřené lokální církvi rozměr 

katolicity a příslušnosti k jediné církvi Kristově. Zároveň biskup v biskupském sboru 

reprezentuje svou diecézi, a tak jeho lokální církev přispívá ke konkrétní katolicitě univerzální 

církve  jako jednoty v rozmanitosti. 

Biskupský sbor je nositelem kolegiálního uplatňování autority ordinované služby na 

úrovni univerzální církve. Jejím mimořádným institucionálním vyjádřením na nejvyšším stupni 

je všeobecný koncil, na němž je sbor biskupů pro celou církev učitelem a soudcem víry a 

mravů.148 Dále svou autoritu biskupové jako sbor uplatňují řádně jako „rozptýlení po světě, ale 

spojení svazkem společenství mezi sebou a s Petrovým nástupcem“.149 Kolegiální uplatňování 

autority ordinované služby na nižší úrovni (ne univerzální) pak probíhá v rámci biskupských 

konferencí, v nichž biskupové určité teritoriální oblasti vykonávají společně pastýřskou 

službu.150 

 

IV. 2. 3. 2  Patriarcháty jako inspirace? 

Problémem, který model ekleziogeneze odhaluje na instituční rovině v západní církvi, je 

podle Dianiche určitá nedostatečnost instituce biskupských konferencí pro výkon kolegiální 

                                                 
147 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 515 
148 Srov. LG 25 
149 Viz tamtéž; srov. LG 22 
150 Srov. ChD 38 
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autority na úrovni mezistupně mezi církví lokální a univerzální.151 Podle jeho mínění existuje pro 

západní církev jako otevřená otázka silnějšího institučního vyjádření výkonu kolegiální autority 

na mezistupni základní strukturace církve.152 Jako inspiraci nabízí instituci patriarchátů, jak 

existuje ve východních církvích, i těch sjednocených s Římem. Patriarcháty jako organicky 

vzniklé celky sdružující diecéze na určitém území, charakterizované zpravidla vlastním ritem a 

právními normami a v čele s biskupem – patriarchou, plní podle Dianiche roli skutečného 

mezičlánku ve strukturaci církve. Jsou totiž místem kolegiálního výkonu řádné autority biskupů 

určité oblasti, neboť patriarcha, který nad patriarchátem uplatňuje svou řádnou jurisdikci, tak činí 

obvykle ve spolupráci s užším stálým synodem a zejména pravidelně svolávaným synodem 

všech biskupů patriarchátu. 

V té souvislosti se Dianich dále zabývá možným nahlížením na západní církev pohledem 

instituce patriarchátu. Podle něj tato instituce, zachovaná ve východních církvích, nebyla na 

Západě odmítnuta, ale fakticky se vytratila, neboť historickým vývojem se západní církev 

formovala vlastně jako jediný „římský“ patriarchát. Díky celosvětovému rozšíření římsko-

katolické církve ovšem v římském biskupovi fakticky role patriarchy západu splývá s rolí papeže 

jako hlavy univerzální církve. Tím se dá např. vysvětlit vznik instituce biskupské synody, 

ustavené Pavlem VI. motu proprio Apostolica sollicitudo (15. října 1965), chápané jako součást 

instituce papežství a sloužící jako jeho informativní a poradní orgán. Biskupská synoda není 

orgánem sboru biskupů a projevem jeho kolegiální pravomoci, ale v ní má sbor biskupů účast na 

papežově péči o univerzální církev.153 

I toto splývání role patriarchy a pastýře univerzální církve v osobě papeže vede Dianiche 

k zamyšlení nad možným obnovením kolegiálních institučních struktur, jež by umožnily výkon 

kolegiální autority na nižší než univerzální úrovni církve. Jak jsme již uvedli, Dianich 

nepovažuje biskupské konference za dostatečné pro plnění tohoto úkolu.154 Proto vybízí 

k teologické diskuzi na toto téma a předkládá instituci patriarchátu jako možnou inspiraci pro 

směr, kterým by se taková diskuse měla ubírat. 

Úvahy o potřebě hledat možné výrazy synodality na mezistupni strukturace církve na 

západě s sebou nesou i možné konsekvence ekumenického charakteru. Jejich uvedení v život by 

                                                 
151 „Resta vero che le conferenze episcopali, così come si sono configurate, restano organi deboli di collegialità: la 
loro capacità decisionale è fortemente condizionata sia dal bisogno dell’aprovazione papale, sia della loro 
impossibilità di imporsi sulle decisioni del vescovo locale.“ DIANICH – NOCETI, s. 528 
152 Dianich mluví o „lokální kolegialitě“ (collegialità locale; srov. např. na s. 528), kterou ale raději převádíme do 
češtiny jako kolegialitu na mezistupni strukturace církve, neboť pojem „lokální“ vztahujeme pouze na diecézi, 
nikoliv na vyšší teritoriální celky možné strukturace církve.  
153 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 537; srov. též ChD 5 
154 Dianich si všímá toho, že koncil sice výslovně hovoří o paralele biskupských konferencí na západě k 
patriarchátům ve východních církvích (srov. LG 23; podrobněji se koncil věnuje tématu ve třetí kapitole dekretu 
Christus Dominus, zejm. v č. 37-38), motu proprio Jana Pavla II. Apostolos suos (21. května 1998) však biskupské 
konference staví spíše po boku provinciálních koncilů (srov. č. 3-4). Srov. DIANICH – NOCETI, s. 526-527 
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totiž podle Dianiche podpořilo disciplinární rozmanitost života západní církve a usnadnilo tak 

proces možné konvergence křesťanských konfesí155 směrem ke kýžené jednotě v rozmanitosti, 

jež by již nebyla důvodem rozdělení. Zde je třeba dodat, že při podobných úvahách o možném 

sjednocení křesťanských církví je třeba dbát na to, nepodlehnout možnému úskalí, jímž je 

směřování na patriarchálním modelu strukturovaných církví k autokefalitě, jež by mohla ohrozit 

požadavek institucionálního vyjádření univerzálnosti církve. 

 

IV. 2. 3. 3  Role papeže na cestě k jednotě 

Naznačené úvahy o synodálním výkonu kolegiální autority ordinované služby vedou 

Dianiche též k reflexím nad úřadem papeže a jeho možných nových formách uplatňování, jak 

k tomu ve vztahu k ekumenickému dialogu vyzval Jan Pavel II. v encyklice Ut unum sint.156 

Vůdčím motivem takových úvah je uchování zvláštního papežova charizmatu pečovat o jednotu 

celé církve. Jako nástupce sv. Petra je totiž v moci svého úřadu zvláštním garantem apoštolskosti 

církve a referenčním bodem jejího vyznávání víry. Odtud vyplývá jeho nejvyšší, plná, 

bezprostřední a všeobecná pravomoc nad celou církví (srov. ChD 2). Proto papež vůči 

univerzální církvi může ve věcech víry a mravů jednat sám ze sebe („ex sese“, srov. LG 25), 

avšak jeho služba neexistuje sama ze sebe, nýbrž vyplývá ze služby biskupského sboru, jehož je 

papež jako římský biskup členem a hlavou.157 Při zachování papežova zvláštního charismatu 

v církvi je tedy podle Dianiche možné uvažovat o novém rozměru jeho role ve smyslu 

harmonizace jeho univerzální pravomoci s přijetím takových instancí, jež by umožňovaly 

autonomii tolika rozličných lokálních církví, jež dějinným vývojem získaly svou vlastní 

institucionálně strukturovanou identitu, která není nutně překážkou jednoty.158 

 

                                                 
155 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 529. Představitelná tímto směrem je pro něho zejména konvergence s církvemi 
pravoslavnými. 
156 Srov. JAN PAVEL II., Ut unum sint (25. května 1995). Praha: Zvon, 1995, 95 
157 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 535 
158 Srov. DIANICH – NOCETI, s. 539 
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Závěr 

  Ekleziologická koncepce Severina Dianiche, jak ji souhrnně podává ve svém Pojednání 

o církvi (Trattato sulla Chiesa), představuje originální přístup k teologickému odkrývání 

tajemství církve. Lze ji zařadit mezi ty ekleziologické koncepce, které církev nahlížejí v první 

řadě jako společenství – communio. Originálnost Dianichovy přístupu spočívá v tom, že jako 

životní princip církve odkrývá dynamiku sdílení-společenství. Pojem společenství pro něho není 

pouhým interpretačním klíčem celku církve, ale společenství je viděno především jako dar, jejž 

dává Bůh ve zjevující události-Kristu a jejž věřící sdílí jako dar s ostatními. Přesněji řečeno, 

společenství není modelem jeho pohledu na církev, tím je událost ekleziogeneze, tedy proces 

zrodu a stále obrody církve, jenž je nesen onou dynamikou sdílení-společenství. Církev je proto 

viděna jako určená k poslání ve světě, do něhož má vnášet tuto dynamiku Božího života. 

Originalita Dianichovi koncepce umožňuje nahlížet církev v dialektické jednotě 

charakteristik, které ozřejmují tajemství jejího božského i lidského rozměru. Její životní 

dynamika sdílení-společenství je na jedné straně místem sebesdílení Božího, vyrůstá ze zjevující 

aktivity Boží, na druhé straně má podobu hlásání věřících. Tak se v ní setkávají vědomí 

společenství jako daru i jako úkolu. Ekleziogeneze rovněž dokáže nahlížet úlohu osob 

Nejsvětější trojice jako principu sdílení-společenství církve způsobem, který vyvažuje 

kristologický a pneumatologický rozměr bytí církve, jež je viděna opět v dialektické jednotě 

zároveň jako společenství vyznávajících Krista na základě explicitně přijaté víry v něho, tak jako 

společenství spravedlivých všech časů (communio sanctorum). Neztrácí ze zřetele ani 

eschatologický rámec sdílení-společenství, k jehož plnosti církev směřuje dějinami za dějiny. 

Další dialektické kategorie popisující tajemství církve se týkají hlásání evangelia, jež je 

charakterizováno jako zvěst diskriminující i zvěst usmiřující, zvěst subjektivní i objektivní. To 

zakládá i pochopení církve kategorií jednoty v  rozmanitosti. 

Model ekleziogeneze též odkrývá podstatnou vlastnost sdílení-společenství, vyplývající z 

logiky Vtělení jako základní zjevující události. Tou je uskutečňování tajemství Boží 

sebesdělující se lásky na dějinně-empirické rovině života. Pro ni je nepostradatelnou potřeba 

kontinuity, jež je viděna kategoriemi tradice a apoštolskosti jako vyplývajícími ze samé podstaty 

logiky Božího zjevení v Kristu. Tyto kategorie zajišťují soudržnost  dynamiky církve v jejím 

pnutí jistoty a provizornosti, a jsou proto viděny jako nosné pro chápání strukturace církve na 

dějinně-empirické rovině. 

Výrazně osobitý přínos Dianichovy metody lze spatřit v odkrytí tří úrovní strukturace 

církve na dějinně-empirické rovině, totiž znaků, služeb a institucí. Zcela osobité je rozšíření 

klasické čtveřice známek církve (jednoty, svatosti, katolicity a apoštolskosti) o znaky 

charizmatičnosti, kněžskosti, bezvadnosti a neomylnosti, což pomáhá lépe pochopit další úrovně 
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strukturace církve. Na úrovni služeb v církvi Dianich originálně odkrývá strukturu tří služeb, 

totiž laické, manželské a ordinované, v jejich odlišnosti i v jejich vzájemném prostupování. 

Přináší inspirativní pohled na roli členů církve ad intra i ad extra a na jejich účast v jejím poslání 

ve světě, což vybízí k aplikaci jeho modelu i v dalších teologických disciplinách, jako je 

kanonicko-právní věda, pastorální, spirituální, morální i sakramentální teologie. 

Výhodou Dianichova ekleziologického modelu je jeho záměrně heuristický charakter. 

Ten mu umožňuje jednak odkrývat tajemství církve a popisovat je v  komplexnosti jeho 

podstaty. Zároveň mu tento charakter modelu ekleziogeneze umožňuje zamýšlet se nad návrhy 

možného dalšího směřování dějinně-empirické struktury církve. Proto jsme se v naší práci v její 

druhé části zaměřili na odkrytí toho, jak kategorie popisu podstaty církve mohou posloužit v 

úvahách reflektujících ekumenické snažení o dosažení ztracené jednoty církve. Dianiche jeho 

model přivedl k otevření témat vážících se k ekumenickému úsilí, jež si zaslouží rozvinutí i 

v našem českém teologickém prostředí. Jeho chápání konfesijně smíšených manželství jako 

prorocké služby sjednocení rozděleného křesťanstva může přinášet nové impulsy i 

k teologickému hodnocení české pastorační situace, v níž manželství mezi křesťany různých 

vyznání nejsou okrajovou záležitostí. Dianichovy úvahy ohledně mezistupně institucionální 

strukturace církve, jenž by mohl sehrávat roli řádně uplatňované kolegiální autority, jsou pak 

podnětem, který přispívá k teologické ekumenické diskusi obecně. 
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Anglická anotace 

The Church as communion. Ecumenical perspectives of Severino Dianich's ecclesiology. 

The thesis presents an ecclesiological concept of the Italian theologian S. Dianich. The church is 

described by model of ecclesiogenesis as a communion of communicated faith. Author of thesis 

dedicates the attention to discover those aspects of the model of ecclesiogenesis opening 

perspectives to the ecumenical dialog among churches. 
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