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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání života rodin, žijících 

v odlišném kulturním prostředí. Jedná se o rodiny muslimů a českých katolíků 

současné doby. 

Z jednotlivých pramenů, především staršího vydání, sice zvětší části 

vyplývá spíše ortodoxní charakteristika jak katolického způsobu života plynoucího 

z přikázání Božího syna Ježíše Krista, tak z proroctví Muhammeda v islámském 

pojetí světa. Současný člověk ovšem vnímá život obou náboženství poněkud jinak a 

chápe, že nová doba proráží i do míst, kde byla v minulosti pro mnohé tabu. Pokud 

budeme hovořit o katolících, můžeme potvrdit, že do jejich života stále vstupují 

svátosti a principy křesťanského náboženství, ale život rodiny není nijak omezen 

vůči moderním trendům. To samé lze tvrdit o muslimech. V řadě zemí se způsob 

života pozvolna mění. Mnoho katolických i muslimských rodin má dnes velmi 

dobrou životní úroveň a často jejich životní styl na první pohled nerozeznáme od 

života sekularizovaného člověka. 

Přestože se pokusíme nahlédnout do života těchto rodin, nelze od práce 

očekávat, že jednoznačně a vyčerpávajícím způsobem odpoví, jak katolíci a 

muslimové žijí. Nelze ani přesně definovat, jakým způsobem si interpretují a do 

jaké míry nechávají vstupovat islám nebo křesťanství do svého života. Tak, jak 

neexistuje žádný univerzální katolík, nenajdeme ani v arabských zemích 

univerzálního muslima. Šťastné lidi, kteří žijí spokojeně v kruhu svých blízkých 

nebo naopak zoufalé a v nesnázích najdeme na obou stranách. Podstatné je, že si 

tito lidé, ať už jsou bohatí, či chudí, pochází z města nebo venkova uchovávají jisté, 

tradicí a vírou dané hodnoty, které je posilují a různě obohacují jejich život. 

V této studii se budeme zabývat především tím, jaký význam má rodina 

z pohledu obou kultur a jakým způsobem se liší nebo shodují jednotlivé mezníky 

lidského života. Dozvíme se, jakými způsoby rodiny přijímají a vítají nový život, co 

čeká dospívající dívku či chlapce muslimského a katolického vyznání. Zjistíme, jak 

významná je instituce manželství, jakou podobu má samotný svatební ceremoniál a 

zda je možné anulování svazku v případě neshod či nepřekonatelných problémů. 

Závěrečná kapitola je věnována poslední fázi lidského života a vztahu těchto kultur 

ke smrti. 
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1 RODINA A JEJÍ DEFINICE Z POHLEDU MEZIKULTURNÍ 

KOMPARACE 

Člověk je nositelem různých identit. Veškeré projevy, kterými se na veřejnosti i 

v soukromí prezentujeme souvisí vždy s místem odkud pocházíme a s lidmi, 

kterými jsme obklopeni. Jádro našeho vývoje tvoří rodina. Vezmeme-li v úvahu 

současnou nebo tradiční společnost, všechny se snaží o vytvoření co nej lepších 

podmínek pro přežití a fungování jejích členů. Rodina jako základní jednotka 

společnosti plní stále nenahraditelnou úlohu, i přes všemožné pokusy různých 

moderních proudů myšlení tento fakt změnit. 

Položme si otázku, co se skrývá pod pojmem rodina. Pokud nahlédneme do 

Velkého sociologického slovníku, dozvíme se, že jde o „nejdůležitější společenskou 

skupinu a instituci, která je základním článkem sociální struktury i základní 

ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského 

biologického druhu a výchova, respektive socializace, potomstva, ale i přenos 

kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje".1 Jinými slovy bychom 

mohli tuto definici shrnout do zcela prostého tvrzení, že rodina ve společnosti plní 

bezesporu nezastupitelnou úlohu při formování jedince. Je nezbytná a v podstatě 

nezaměnitelná za žádnou kopii ani jinou, na první pohled pro vývoj jedince 

dostačující instituci. Jaké dopady bychom zaznamenali, kdyby došlo k tomu, že by 

rodina přestala fungovat? Troufáme si tvrdit, že by výrazně utrpěla celá společnost 

a tato ztráta by trvale a zásadně změnila charakter mezilidských vztahů. 

Jednou z funkcí rodiny je reprodukce a tedy zachování lidského druhu. V 

posledních letech často slyšíme názory mladé evropské generace, zda j e v dnešní 

době ještě zapotřebí uzavírat sňatek a zakládat rodiny. Z jakého důvodu vzniká 

mezi lidmi pocit nedůležitosti instituce manželství a z toho vyplývající nároky? 

Podle Iva Možného je nutné si uvědomit, že „k naplnění funkce rodiny nestačí jen 

fyzická reprodukce. Stejně tak je potřeba zajistit reprodukci sociální způsobilosti."2 

Pravděpodobně z tohoto důvodu je vstup do manželství a založení rodiny v poslední 

době spojován s pojmy strach a nechuť. „Přibývá děti zplozených mimo manželství 

1 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy, 2002, str. 67, cit. dle: Velký sociologický 
2 slovník. Praha : Karolinum,-1996, str. 253. 

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny, 2002, str. 99. 
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a jsme svědky postupného sílení nové neformální instituce ve formě „nesezdaného 

soužití", které je obrazem nového pojetí způsobu partnerství muže a ženy."3 

Jak by tedy měla vypadat instituce rodiny, aby i v dnešní době byla úspěšná 

a funkční? Odpověď na tuto otázku můžeme nalézt jak u katolického, tak 

muslimského pojetí rodiny. V obou případech můžeme najít jistý stmelující prvek a 

pocit sounáležitosti při dosahování společných rodinných cílů a plánů. Těchto 

podmínek je však zapotřebí i v situaci relativního společenského blahobytu a 

vysoce funkčních záchytných sítí, kterými disponuje každý sociální stát4, což mnozí 

bohužel často opomíjejí. Čím se tedy vyznačuje tato sounáležitost katolických a 

muslimských rodin? 

1.1. Podstatné rysy a definice katolické rodiny 

Katolická rodina je založena především na manželství5, které apeluje na 

nezrušitelnost převzatého závazku a předurčení, že muž a žena, kteří spolu vstoupili 

do svazku patří na celý život к sobě. Křesťanství jako celek vnímá rodinu jako 

„přirozený, nelibovolný mravní vztah, jako konstantu lidství, jejíž význam vyplývá 

z křesťanského chápání podstaty a určení člověka."6 

Láska mezi katolíky, která je klíčem к úspěchu tohoto vztahu nemá 

charakter pouhé fyzické přitažlivosti a není založena na emocích, které časem 

pominou. Láska se zakládá na pečující angažovanosti a obětování se pro druhé, tj. 

v tomto případě pro manžela nebo manželku a děti. Samozřejmě, že ani vztah mezi 

katolíky nepostrádá řadu konfliktů, ale zpravidla jsou oba s to přistoupit ke 

kompromisu a smíru. 

Právě tyto vlastnosti vztahu mezi mužem a ženou, který má vydržet a 

překlenout řadu problémů, zůstávají mnohým lidem, pochybujícím o smyslu svazku 

mezi mužem a ženou a z toho vyplývající založení rodiny, velmi vzdálené. 

3 MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny, 2002, str. 102. 
4 Tamtéž, str. 27. 

PAVLINCOVÁ, H. a kol. Judaismus, křesťanství, islám, 1994, str. 274. 
ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika : úvod a principy, 2004, str. 85. 
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1.2. Definice rodiny jako základní jednotky muslimské obce 

V islámské kultuře byla rodina vždy považována za jednu z priorit 

muslimské obce (umma7), ke které se dnes hlásí zhruba miliarda a půl celkové 

populace8. Je tedy pevně zakořeněným, „základním článkem obce věřících. Pokud 

má tato obec prosperovat a ubránit se rozvratu, je nutné klást neustálý důraz na 

fungování rodiny a její právní ochranu."9 

Na rozdíl od katolické rodiny, která je svým charakterem spíše nukleární, tj. 

tvořena dvougeneračním jádrem - rodiči a dětmi10, muslimská rodina je ve většině 

islámských zemí širší; zahrnuje i prarodiče, sourozence a další příbuzné.11 Pevné 

rodinné vazby proplétají danou společnost skrz na skrz. Francouzská antropoložka a 

socioložka Germaine Tillion označila význam rodinných svazků u Arabů velmi 

trefným a přiléhavým názvem „společnost bratranců".12 Tyto velké domácnosti 

založené na islámských hodnotách a zvycích, ve kterých vyniká například štědrost, 

starost a obětování se pro druhé na úkor sebe sama, nesobeckost a jiné, i v dnešní 

době úspěšně odolávají pověstné mezilidské izolaci, která postihla moderní 
13 

sekularizovaný Západ. I přes tendence některých islámských zemí se tomuto světu 

všemožnými způsoby přiblížit, můžeme tvrdit, že islámská početná a soudržná 

rodina zcela nepochybně zůstává z větší části těmito změnami neotřesena především 

na venkově. Ve městech se stále více prosazuje model dvougenerační rodiny. Mladé 

rodiny nechtějí být zcela závislé na rodičích a hledají si čím dál častěji vlastní 

bydlení. Ovšem vazby s příbuznými zůstávají neporušené a stále pevné. Bez 

pomoci prarodičů by městské ženy například neměly možnost pracovat a tím 

výrazně pomoci rodinnému rozpočtu. 

Katolickou i muslimskou rodinu lze i dnes charakterizovat jako 

patriarchální14, kde se muž jako ochránce svých bližních stará o materiální 

7 TAYOB, A. Islam : A Short Introduction, 1999, str. 107. 
8 2, 1 miliardy světové populace představují křesťané. (Adherents : Major Religions of the World 

Ranked by Number of Adherents [online] [21.6. 2009], dostupné na : http://www.adherents.com/ 
Religions_By_Adherents.html) 

9 PAVLINCOVÁ, H. a kol. Judaismus, křesťanství, islám, 1994, str. 431. 
10 ' v 

HAVLÍK, R., KOTA, J. Sociologie výchovy a školy, 2002, str. 67. 11 Tamtéž, str. 67. 
KROPÁČEK, L. Blízký východ na přelomu tisíciletí : Dynamika přeměn v muslimském sousedství 
Evropy, 1999, str. 57. 

i4 Například Tunisko či Turecko jsou dnes jedny z nejzápadněji orientovaných islámských zemí. 
MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, 2. vyd., 2008, str. 49. 
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zabezpečení, zodpovídá za zajištění blahobytu v domácnosti, zatímco žena je 

především matkou a vychovatelkou dětí. To nic nemění na faktu, že manželé by 

měli i přes rozdělení rolí v rodině nadále zůstat rovnocennými partnery a vzájemně 

si vypomáhat, což potvrzují i oba základní kanonické texty, kde není jediný verš, 

který by vybízel muže jakožto autoritu к narušování harmonické rovnováhy rodiny. 

Dnes chodí jak v Česku tak v arabských zemích oba manželé do zaměstnání a 

společně tak zabezpečují rodinu i domácnost. Pokud ale například v Libanonu 

pracuje jen muž, o rodinu se většinou stará žena sama.15 V případě katolických 

rodičů je to tak, že i když žena zůstává doma, muž se velmi často plně podílí na 

výchově a běhu domácnosti, přestože chodí do zaměstnání.16 Sluší se poznamenat, 

že vše záleží na vzájemné dohodě a vztahu obou partnerů к rodině. 

Čím se tedy vyznačují rodiny katolíků a muslimů? Představují především 

silná rodinná pouta, zajišťující jejím členům zázemí a životní jistoty v případě 

těžkostí a nečekaných zvratů. Podle svého vyjádření prohlubují lásku a pozornost 

věnovanou dětem, úctu ke starším. Vyznačují se vzájemnou spoluprácí uvnitř, ale i 

mezi rodinami navzájem, nikoli konkurencí - tyto hodnoty a principy jsou společné 

a v těchto rodinách hluboce zakořeněny. 

Obecně bychom mohli říci, že pouze z takto fungujících společenství lidí 

mohou vznikat tolik potřebné ryzí kvality člověka, jako je nezištnost, schopnost 

empatie, štědrost, trpělivost, tolerance a další. Stabilní základ, který poskytuje 

taková rodina umožňuje jedinci posouvat se kupředu v jeho vývoji a daleko lépe se 

seberealizovat. 

15 MALÁ, M. „Butiky, korzo a kavárny" aneb ženy v Libanonu. In; Závoj a džíny - Ženy 
v islámském světě, 2005, str. 140. 
WRIGHT, H. N., OLIVEK, G. J. Průvodce křesťanským rodičovstvím : Jak vést děti к osobní víře 
a naplněnému životu, 2004, str. 138-146. 
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2 MANŽELSTVÍ: JEHO FORMA, PŘÍNOS A VÝZNAM 

Každá společnost zná pojem manželství, už z toho důvodu, že ho sama vytvořila. 

Ne každá ale uznala zásadní význam a nezastupitelnost rodiny založené na 

manželství. U muslimů i katolíků je rodina vysoce ceněnou hodnotou a její vznik je 

plně závislý na vstupu partnerů do společného svazku. Manželství je u obou 

náboženství chápáno dvojím způsobem, a to z pohledu světského práva, kdy se 

jedná o instituci splňující daná kritéria požadovaná danou společností, a poté 

z pohledu božího zákona, který posouvá manželství do jiné, jistým způsobem 

hodnotnější dimenze chápání svazku mezi mužem a ženou. Manželství uvádí 

člověka do nové role, která přináší nároky a povinnosti. Je vstupní branou pro 

společnou a přirozenou životní cestu v páru a především zázemím pro zrození 

nového života. 

2.1. Pojetí manželství v českém právním řádu 

Z českého právního hlediska je manželství charakterizováno jako „trvalé 

společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem, přičemž jeho 

hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí."17. Zaměřme se na první 

část definice, která pojednává o svazku mezi partnery. V naší zemi je stále nemožné 
• • • • '18 >/ r r r 

uzavřít sňatek mezi lidmi stejného pohlaví a u katolické církve řídící se navíc 

božím zákonem a odsuzující registrované partnerství19, platí toto pravidlo 

dvojnásob. Jaký význam tedy přikládá katolická víra manželství? 

17 Občanský zákoník: Rodinné právo [online] [20. 4. 2009], dostupné na www: http://obcansky 
zákoník.justice.cz/cz/rodinne-pravo/co-upravuje-rodinne-pravo-zakoniku.html#l 

18 Od 1. července 2006 vyšel v ČR v platnost zákon o registrovaném partnerství. К uzavření 
partnerství může dojít pouze tehdy, pokud se oba partneři/partnerky rozhodou vstoupit do svazku 
svobodně, ze své vůle. Registrované partnerství je platné pouze v případě, že oba/obě jsou 
plnoletí/é a způsobilí/é к právním úkonům s tím, že dříve neuzavřeli manželství nebo registrované 
partnerství na území jiného státu. V partnerství mají partneři/partnerky stejná práva a povinnosti a 
o záležitostech týkajících se partnerského soužití rozhodují společně. К zániku registrovaného 
partnerství dochází smrtí jednoho/jedné z partnerů/partnerek nebo zrušením na základě rozhodnutí 
soudu na návrh jednoho/jedné z partnerů/partnerek. Může též zaniknout na základě nepravdivých 
údajů, které byly při vstupu do partnerství zatajeny. (Partnerství : Zákon o registrovaném 
partnerství [online] [17. 6. 2009], dostupné na http://www.partnerstvi.cz/rp-zakon-2006/). 
Od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008 bylo na našem území uzavřeno celkem 582 registrovaných 

partnerství; z toho 428 gay párů a 154 lesbických párů. (Gay Iniciativa : Registrované partnerství 
v ČR [online] [17. 6. 2009], dostupné na http://gay.iniciativa.cz/www/index.php/?page= clanek 
&id=1534) 
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2.2. Manželství u katolíků 

Je důležité si uvědomit, že manželství uzavřené mezi katolíky je vedle právní 

smlouvy především smlouvou svátostní к doživotnímu, nerozlučnému, společnému 

životu.20 Je chápáno především jako dílo Boží,21 čili jako stav, který je podle 

křesťanské nauky chtěný. Může být uzavřeno kdykoli po dosažení plnoletosti pouze 

tehdy, pokud není ani jeden ze snoubenců již svázán platným manželským 

svazkem. Dříve bylo běžné, že se snoubenci brali ještě dříve než dosáhli věku 

osmnácti let. S jejich úmyslem seznámili rodiče, kteří jejich rozhodnutí museli 

podle zákona odsouhlasit a zaručit nad nimi dohled do jejich zletilosti. Uzavření 

manželství před dosažením plnoletosti je samozřejmě možné i dnes, ale málokdo 

tak činí. 

К uzavření manželství se musí oba partneři rozhodnout zcela dobrovolně a 

od samého počátku vnímat manželství jako nerozlučitelné. Předpokládá se též, že 

snoubenci, kteří se rozhodli strávit spolu zbytek života jsou oba katolíci; dva lidé 

pokřtění v katolické církvi, u nichž se předpokládá, že vědí, v co věří a co znamená 

křesťanské manželství.22 

Co ale dělat, pokud chce katolík či katolička uzavřít sňatek s člověkem 

jiného vyznání? V tomto případě samozřejmě existují výjimky, které na druhou 

stranu přináší jisté požadavky ze strany katolické církve. Pokud si katolík bude chtít 

vzít pokřtěnou evangeličku nebo křesťanku z československé církve, baptistické 

církve, apod. musí zažádat o souhlas přímo biskupa. Farář by se měl v tomto 

případě snažit plánovaný sňatek snoubencům vymluvit. Pokud ale snoubenci i 

přesto trvají na svém a biskup odsouhlasí tuto žádost, zbývá už jen podepsat 

prohlášení katolíka, že „ve svém zamýšleném manželství bude bránit ztrátě 

katolické víry a podle jeho možností udělá vše proto, aby děti z tohoto manželství 

zrozené, byly katolicky pokřtěny a vychovávány."23 Nekatolická strana podepisuje 

prohlášení: „Beru na vědomí závazek svého partnera, který vyplývá z jeho 

svědomí."24 Stejný postup platí i v případě, pokud je jeden z partnerů katolík a 

druhý nepokřtěný. 

20 HUG, G. J. Křesťanská rodina : V boji s nepřáteli, 2005, str. 159. 
21 OPATRNÝ, A. Příprava na manželství, 1997, str. 11. 
22 Tamtéž, str. 12. 
23 Tamtéž, str. 13. 
24 Tamtéž, str. 13. 
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Katolické manželství je tedy bráno jako úmluva, ke které se oba snoubenci 

zavazují a berou na vědomí její trvalou platnost. Nerozlučitelnost tohoto manželství 

vychází z předpokladu, že člověk je v zásadě schopen vstoupit do vztahu plně pouze 

jednou, tj. jen jednou úplně přijmout druhého člověka. Proto má-li manželství 

vydržet celý život, je třeba do něho investovat velmi mnoho, především sebe. 

2.3. Manželství v mezikulturní perspektivě a postoj к polygamii 

Společenské vědy definují manželství jako „sociální instituci, jejímž 

obsahem je kulturně akceptovaný typ svazku mezi dvěma či více partnery, jenž je 

výrazem jejich akceptace společenských norem a podřízení se jim, u nějž se 

předpokládá dlouhodobé trvání, jenž transformuje sociální status partnerů, 

implikuje vzájemné nároky (ekonomické, sexuální, aj.) partnerů a jejich 

příbuzných, implikuje rodičovské povinnosti a práva к dětem vzešlým z této unie a 

práva a povinnosti těchto dětí к rodičům. Definuje sociální status dětí vzešlých 

z této unie a vytváří vazby mezi příbuznými partnerů."25 

Tato širší definice může být chápána jako univerzální a v tom případě 

aplikovatelná prakticky na každou společnost. V porovnání s definicí z českého 

Občanského zákoníku snadno vypozorujeme poměrně větší prostor ve formulaci 

stejného pojmu. Všimněme si především rozdílu v chápání manželství mezi 

partnery, který v tomto případě připouští uzavření sňatku s více než jedním. 

Muslimské světské právo i boží zákon sice radikálně zakazují homosexuální sňatek, 

ale na druhou stranu umožňují mužům uzavřít manželství až se čtyřmi ženami.26 

V katolické církvi je mnohoženství z morálního hlediska nepřípustné, ale přesto 

v Novém zákoně není vyjádřen příkaz, že manželství musí být monogamní, nebo že 
• ' 27 v 

je polygamie zakázaná. Dříve ale byla v křesťanství běžná. Římský císař 

Valentinián I. ve 4. století umožnil křesťanům mít až dvě manželky a Karel Veliký, 

který byl v 8. století hlavou státu i církve, měl sám šest, podle některých zdrojů až 

devět manželek.28 Svatý Augustin nepovažoval mnohoženství za něco nemorálního 

25 SKUPNIK, J. Manželství a sexualita z antropologické perspektivy, 2002, str. 35. 
26 SINGH DAS, M. The Family in The Muslim World, 1991, str. 1-9. 
27 HILLMAN, E. Polygamy Reconsidered, 1975, str. 140. 

Muslimka : Polygamie v křesťanství a judaismu [online] [19. 6. 2009], dostupné na : 
http://www.muslimka.estranky.cz/ clanky/polygamie/polygamie-v-krestanstvi-a-judaismu 
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nebo hříšného a uváděl pro to jistý důvod.29 Sám se к ní ale stavěl spíše negativně. 

Dlouhou dobu praktikovaly polygamii afrikánské církve a nedlouho po skončení 

nadvlády evropských kolonizátorů ji legalizovala Jižní Afrika.30 Obdobně Církev 

Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) po vzoru starozákonních 

patriarchů (např. Abraháma, Mojžíše nebo Davida) praktikovala mnohoženství 

v USA. Poté co ji v roce 1890 pod nátlakem federálních orgánů zrušila se od ní 

odtrhly jednotlivé skupiny, které polygamii stále neoficiálně praktikují. 

V arabském světě je polygamie v současné době sice stále možná, ale ve 

větší míře na ústupu. Důvodem je její velká finanční náročnost. Správný muslim se 

o své manželky musí starat spravedlivě a jak už bylo dříve zmíněno, arabští 

manželé musí zajišťovat blahobyt své rodiny. Jako příklad uveďme dnes už 

poměrně vyspělou a bohatstvím překypující Dubaj, kde mužova péče o ženu 

z vyšších vrstev znamená pravidelný a velkorysý přísun drahých prstenů, 

náhrdelníků, hodinek a kabelek. Ženy mimo to dostávají měsíční kapesné, kterým 

pokrývají manikúru, pedikúru, zdobení hennou32 nebo návštěvy u kadeřníka. Od 

manželů očekávají nákup luxusního automobilu, například prostorný džíp, do 

kterého pohodlně naskládají děti, služebnou i nákup.33 

Druhým a hlavním důvodem proč je polygamie v moderních islámských 

společnostech chápána spíše jako nepřijatelná, jako historická anomálie, je její 

rozpor s přirozeným citovým životem člověka. V některých státech proti polygamii 

vystupují ženská hnutí34. Například v Libanonu taková hnutí považují mnohoženství 

29 V díle „Dobro manželstvľ napsal, že polygamie „byla zákonná mezi starými otci" a dále píše „aby 
byla zákonná nyní, to byl uspěchaně neprohlásil. Protože nyní není potřeba mnoha dětí, a tehdy 
bylo, proto když byly ženy těhotné, bylo povoleno, za účelem početnějšího potomstva, vzít si další 
manželky, což nyní není nutné." Později uvádí: „V dnešní době, v souladu s římskou tradicí, není 
dále dovoleno vzít si další manželku, tedy mít více než jednu žijící manželku." (Muslimka: 
Polygamie v křesťanství a judaismu [online] [19. 6. 2009], dostupné na : 
http://www.muslimka. estranky.cz/ clanky/polygamie/polygamie-v-krestanstvi-a-judaismu) 

30 Muslimka: Polygamie v křesťanství a judaismu [online] [19. 6. 2009], dostupné na : 
http://www.muslimka.estranky.cz/clanky/polygamie/polygamie-v-krestanstvi-a-judaismu, cit. dle: 
Dyanti, A., "Two wives better than one for some South Africa men. " The Star, July 16, 2003. 

31 V Utahu a Arizoně žije až 80 000 polygamních rodin mormonských fundamentalistů. (Muslimka: 
Polygamie v křesťanství a judaismu [online] [19. 6. 2009], dostupné na : 
http://www.muslimka. estranky.cz/clanky/polygamie/polygamie-v-krestanstvi-a-judaismu, cit. dle: 
Wetzstein, С., "Traditionalists Fear Same-Sex Unions Legitimize Polygamy." The Washington 
Times, 13 Dec, 2000.) 

32 Směs červeného a oranžového barviva používaná к barvení vlasů a některých částí těla. 
HEJLOVA, S. „Život ve zlaté kleci" aneb ženy ve Spojených arabských emirátech. In: Závoj a 
džíny - Ženy v islámském světě, 2005, str. 67. 
Výzkum provedený v rámci semináře к ženské otázce na Americké univerzitě v Bejrútu prokázal, 
že 59% žen žijících v polygamním manželství nenávidí druhou manželku nebo na ni žárlí. Pouze 
26% žen cítí ke spolumanželce přátelský vztah, 14% к ní má neutrální pocity. Z žen, které mají 
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za násilí páchané na ženě.35 V jiných zemích byla omezená přijetím ustanovení, že 

žena si může ve svatební smlouvě vymínit podmínku uchování monogamní povahy 

svazku, nebo že к druhému sňatku si muž musí vyžádat souhlas soudce, který 

přezkoumá jeho materiální postavení a tím případně znesnadní mužovo rozhodnutí. 
36 

V Turecku a Tunisku je díky aktivním prozápadním vládám oficiálně zakázaná. 

2.4. Manželství muslimů 

Manželství je muslimům nařizováno jako bohulibý stav, utužující obec. Je 

ideálním místem naplnění obou partnerů. Mělo by především sloužit к dobru a štěstí 

a poskytovat oporu v těžkých časech. Život mimo manželství a rodinu islám 

neuznává. Staromládenectví je chápáno jako prohřešek proti etickým normám, jako 

úchylka, která může vést к nepovolenému mimomanželskému styku. Staropanenství 

je zakázáno {hárám), protože žádná muslimská žena nemá právo odmítnout 

mateřství. 

Muslimové mohou vstoupit do manželství teoreticky v jakémkoli věku, 

protože šarí'a (boží zákon) nestanovuje věkovou hranici pro uzavření sňatku. Ve 

většině islámských zemí, kromě konzervativních monarchií, stanovuje světské 

právo minimální hranici na čtrnáct let nebo šestnáct 

let.38 К nuceným sňatkům 

děvčátek na venkově nebo v tradičních rodinách ještě stále dochází, dívek se nikdo 

neptá, provdají je, sotva tělesně dospějí a najde se vhodný ženich. Ovšem mezi 

vzdělanými mladými ženami z města, kterých stále přibývá, je dnes běžné vdávat se 

až po šestadvaceti a vybírat si partnera podle své vůle.39 

Na rozdíl od katolíků stále platí zásada, že žádný muslim ani muslimka 

nesmí vstoupit do manželství s nevěřícím partnerem. Výhodu mají pouze muži, 

kteří mají povoleno uzavírat manželství s kitábíjí (, jinak věřícími" ženami), a to jen 
přátelský vztah к druhé manželce, je více než polovina beduínek. Jsou od dětství zvyklé žít 
v široké ženské pospolitosti a běžně vnímají druhou manželku jako přítelkyni. Mezi ženami 
žijícími ve městech má podobný vztah к druhé manželce pouhých 5%, a to zpravidla v případech, 
nemohou-li samy otěhotnět. (MALÁ, M. „Butiky, korzo a kavárny" aneb ženy v Libanonu. In: 
Závoj a džíny - Ženy v islámském světě, 2005, str. 145.) 

35 MALÁ, M. „Butiky, korzo a kavárny" aneb ženy v Libanonu. In: Závoj a džíny - Ženy v islámském 
světě, 2005, str. 146. 

36 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu, 2006, str. 130. 
37 KŘIKLAVOVÁ A., MENDEL M., MÜLLER Z., DUDÁK. V. Islám : ideál a skutečnost, 2002, 

str. 193. 
38 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu, 2006, str. 130. 

FROUZOVÁ, M. „Ženy tu chtějí všechno ovládnout" aneb ženy v Íránu. In: Závoj a džíny - Ženy 
v islámském světě, 2005, str. 129. 
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s křesťankami nebo Židovkami.40 Muslimská žena se nesmí vdát za nemuslimského 

muže. Pokud by se tomuto ustanovení vzepřela, čeká ji pravděpodobně trest 

několika ran bičem, v horším případě trest smrti.41 К manželství nesmí být podle 

práva nikdy donucena а к uzavření manželství může dojít pouze v případě jejího 

souhlasu. Ten je buď vyjádřen nebo implicitně obsažen přítomností ženy na obřadu. 

Mlčení dívky je taktéž chápáno jako souhlas.42 

V islámu není manželství chápáno jako svátost43. Je věcí předsvatební 

smlouvy mezi mužem a ženou, jejíž součástí je stanovení peněžní částky {mahr44), 

která je rozdělena nerovnoměrně na dvě části. První část je snoubence vyplacena 

ještě před svatbou jako část jejího osobního věna, kterým se má vybavit na svatební 

den. Druhá část se vyplácí pouze v případě rozvodu nebo úmrtí manžela. 

Mahr je tedy určen výhradně nevěstě, nikoli její rodině, jak se mnozí 

domnívají. Právě mahr ale bývá nepřekonatelnou překážkou sňatku mezi milujícím 

se párem, ve které se velmi často odráží majetkové rozdíly a příslušnost к různým 

vrstvám.45 V tomto případě dojde к odsunutí sňatku do doby, kdy muž bude 

solventnější nebo v horším případě ze zásnub i celé svatby sejde. 

V předmoderní společnosti byl podobný postup běžný i na našem území. 

Rozdíl byl v tom, že mladý muž nebo jeho otec musel vyplatit určitou částku nikoli 

nevěstě samotné, ale otci této dívky. Byla to náhrada za služby, které by dcera dále 

vykonávala, a za úsilí a náklady, které rodiče dívky vynaložili na její výchovu a 

péči. Nevěsta a ženich se často setkali teprve po dohodě o věnu a projednání sňatku. 

Budoucí nevěsta z domu odcházela s věnem, které tvořilo základ pro vybavení 

domácnosti. Pokud rodina neměla prostředky, aby věno zajistila, zůstala dívka 

40 BELLINGER, G. J. Sexualita v náboženstvích světa, 1998, str. 329. 
41 MALÁ, M. „Butiky, korzo a kavárny" aneb ženy v Libanonu. In: Závoj a džíny - Ženy v islámském 

světě, 2005, str. 145. 
42 KŘIKLAVOVÁ A., MENDEL M., MÜLLER Z., DUDÁK. V. Islám : ideál a skutečnost, 2002, 

str. 142. 
43 Křesťanské manželství je chápáno jako vztah mezi mužem a ženou, který je posilován a vyvýšen 

Boží milosti. Nezávisí tedy pouze na manželech. (SLAVÍK, Michael. Manželství - od snů к realitě. 
Teologicko-právní analýza některých přístupů к uzavírání manželství, 1998, str. 27.) 

44 Tento systém přetrvává od dob, kdy ženy samy neměly žádný příjem a potřebovaly po rozvodu 
nějakou formu finančního zajištění. A i dnes, kdy mnoho žen zůstává v domácnosti, má svůj 
smysl. Bohužel ne vždy dosáhnou rozvádějící se ženy vyplacení domluvené částky. Manžel může 
dělat takové problémy, že se žena raději dobrovolně odškodnění vzdá, jen aby už od něj byla pryč. 
(MALÁ, M. „Butiky, korzo a kavárny" aneb ženy v Libanonu. In: Závoj a džíny - Ženy 
v islámském světě, 2005, str 143.) 

45 KŘIKLA VOVÁ A., MENDEL M., MÜLLER Z., DUDÁK. V. Islám : ideál a skutečnost, str. 143. 
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doma jako stará panna nebo odešla do kláštera.46 Věno tedy patřilo к nedílné 

součásti plánování svatby. V současné době nehraje především mezi katolíky tak 

zásadní roli v uzavření manželství, ale přesto se s ním stále můžeme setkat 

v pozměněné podobě. Nevěsty nepřináší do manželství drobnosti v podobě 

přikrývek nebo povlečení, ale hodnotnější vybavení, například nábytek, sedací 

soupravy, televizory, apod 47 

V porovnání s katolickými ženami, muslimkám z tradičních rodin není 

dovoleno hledat si manžela podle své vůle. Ve většině islámských zemí platí zásada 

zprostředkování sňatku rodiči. Ženy mohou uvést svá přání a mají také právo 

vybraného muže odmítnout. Muž, který byl vybrán, může začít s námluvami, ale 

obvykle se neobrací přímo na budoucí nevěstu, ale nepřímo vyjednává s otcem ženy 

nebo jejím poručníkem.48 

Většina takových známostí vzniká na svatbě příbuzných nebo známých. Ti, 

kdo vybírají nevěstu jsou obvykle matky. Někteří muži nechtějí hledat nevěstu 

sami, tak poprosí svou matku, aby jim nějakou našla. Hodnotí se vkus, postava, 

pohybové nadání, slušné chování a zřejmě i schopnost rychlého zahalení. Zásnuby a 

svatby bývají tím nej lepším místem, kde sehnat informace týkající se 

sňatkuchtivých lidí. Jaká výhoda vyplývá ze zprostředkovaných sňatků? Především 

jsou vhodné pro udržení dobrého jména rodiny, což je ve společnosti, která nepřeje 

náhodným známostem to nej důležitější. Když se pak takový nápadník (obvykle muž 

s matkou) objeví u dveří, dívka i její rodina si mohou být jisti, že půjde o vážnou 

záležitost.49 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, i tento zvyk zprostředkovaného 

manželství pomalu ustupuje do pozadí, převážně v oblasti kolem Středozemního 

moře a ve Spojených arabských emirátech, kde si mladí lidé vybírají stále častěji 

sami. A při seznamování jsou nanejvýš vynalézaví. Oproti katolíkům, kteří se 

mohou seznámit kdekoli a s kýmkoli, nejčastěji na společenstvích věřících, mají 

mladí muslimové ztížené podmínky tím, že na univerzitách studují zpravidla 

odděleně, v metru jezdí odlišnými vagóny, do autobusu nastupují každý jinými 

46 Svatby, služby : Historie svatby [online] [17. 6. 2009], dostupné na http://www.svatbysluzby.cz/ 
intíex.php?page=12 

47 FIALOVÁ, B. Peníze jako svatební dar : chybu jistě neuděláte. MF Dnes [online] [17. 6.2009], 
dostupné na http://finance.idnes.cz/penize-jako-svatebni-dar-chybu-jiste-neudelate-fqq-
/viteze.asp?c=A081023_ 161103_viteze_fib 

48 DENNY, F. M.. Islám a muslimská obec, 1998, str. 142. 
49 KLÍMOVÁ - PUMEROVÁ, K. Mužům vstup zakázán, 2005, str. 89. 
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dveřmi a sedí či stojí v jeho jiné části. Dokonce i na svatbách svých příbuzných, kde 

je možnost navázat kontakt s cizím chlapcem nebo dívkou nej větší, oslavují každý 

v jiném sále. Jak tedy mladí lidé navazují vztah s opačným pohlavím v takovýchto 

podmínkách? 

První možností je internet, i když zatím zůstává spíše vymožeností bohatých 

rodin v bohatých zemích.50 V jiných zemích mladí muži doslova obléhají 

internetové kavárny a několik jich najednou u jednoho počítače chatuje s dívkami 

z různých koutů arabského i nearabského světa. 

Mládež v bohatých zemích Perského zálivu se zase seznamuje pomocí 

mobilů v nákupních pasážích. Zahalená dívka se prochází, dívá se do výloh a 

najednou jí z kapsy vypadne zmačkaný papírek. Mohli bychom si říct, nic 

zvláštního, vyhodila obal od žvýkačky. Jenže po chvíli se na papírek vrhne opodál 

stojící mladík a schová ho do kapsy. Ví totiž, že je na něm telefonní číslo oné dívky. 

To pak vytočí a dá se s ní do hovoru. Dělí je jen pár metrů, ale mravnostní policie je 

na ně krátká, protože těžko pozná, že netelefonují třeba s rodiči.51 

V Íránu bylo zase v dobách, kdy ještě mobilní telefony nebyly к dostání, 

populární telefonování přes pevnou linku. Člověk zavolal na nějaké číslo a pokud se 

ozval představitel opačného pohlaví, začali si povídat. Takový vztah na dálku mohl 

trvat měsíce a mohl přerůst i ve vážný vztah. 

V Tunisku, v jedné z nej západněji orientovaných islámských zemí53 se 

budoucí manželé mohou seznámit například ve společném zaměstnání. Výjimkou 

nejsou ani známosti s evropskými muži, kteří přijíždějí pracovat do mezinárodních 

podniků v Tunisu nebo naopak ženy, které cestují za prací nejčastěji do Francie. 

50 Podle posledních průzkumů agentury ArabAdvisors Group je míra připojení celkové arabské 
populace v porovnání se světovým standardem stále výrazně nižší. Koncem roku 2007 byla 
zjištěna nejvyšší míra připojení pouze 8% z celkového počtu obyvatel dané země, a to v Kataru a 
Bahrajnu. S velkým rozdílem následují další země: Saudská Arábie (2,5%), Jordánsko (1,6%), 
Palestina a Maroko (1,5%), Tunisko (1,1%), Libanon (1%), Egypt (0,6%). (Arab Crunch : Arab 
world broadband penetration rate: On top Qatar 8% and Sudan last 0.02%. [online] [20. 6. 
2009], dostupné na : http://arabcrunch.com/2008/05/arab-world-broadband-penetration-rate-on-
top-qatar-8-and-sudan-last-002.html) 
FROUZOVÁ, M. „Pod závojem nosím džíny" aneb muslimky mezi tradicí a modernou. In: Závoj 
a džíny - Ženy v islámském světě, 2005, str. 16. 

52 Tamtéž, str. 16. 
ABRAHAM, K. „Každá pomoc marná" aneb jedna zkušenost z Tuniska. In: Závoj a džíny - Ženy 
v islámském světě, 2005, str.-165. 
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Manželství muslimů i katolíků plní významnou úlohu, především proto, že tento 

svazek umožňuje vznik rodiny, která vytváří nenahraditelné zázemí pro zrození 

nového života. Dětství, dospělost i stáří mohou být díky rodině jedny 

z nej krásnějších období lidského života, i přesto že se neobejdou bez problémů a 

úskalí. Rodina tedy bezesporu poskytuje ochranu a oporu v těžkostech a nových 

životních situacích. 

Některé z těchto situací vystupují do popředí a plní zvláštní význam. 

Představují jistý předěl a zlom, který přináší nová očekávání, povinnosti a role. 

Narození, přechod do dospělosti a nakonec odchod ze života - tedy zásadní 

okamžiky a s nimi spojené rituály, patří mezi ty nej důležitější mezníky našich 

životů. A právě v takových situacích přichází na pomoc náboženství, která plní 

funkci rádců a partnerů doprovázejících člověka těmito novými životními etapami. 

Je zajímavé sledovat, jak se islám a křesťanství v mnohých rituálech 

přechodu podobají a jindy úplně rozcházejí. Ani jedno náboženství ovšem 

neopomíjí vyzdvihnout momenty, které zásadně mění další lidské směřování. 

3 NAROZENÍ DÍTĚTE A PŘECHOD DO DOSPĚLOSTI 

Narození dítěte je v křesťanské i islámské věrouce pro rodiče vždy největším 

životním přínosem. Je plodem jejich lásky a naplněním manželství. Příchod 

potomka pro ně ale znamená nelehký úkol. Především zodpovědnost za to, jakého 

člověka z něj vychovají. V případě katolíků i muslimů přichází na pomoc učení a 

vedení církve. Už od počátku každý z nich prochází rituály typickými pro dané 

náboženství, které je uvádějí do života a spoluvytvářejí jejich identitu po celý život. 

3.1. Narození dítěte do katolické rodiny a přechod do dospělosti 

Sotva se katolickým rodičům narodí potomek, křest54 je první svátostí, která 

ho uvede do křesťanského života. Včleňuje člověka do společenství věřících a 

„přivtěluje ke Kristu; činí jej novým stvořením z vody a Ducha svatého."55 Křest 

54 Dříve přijímali křest pouze dospělí lidé, později se začal běžně udělovat i dětem. Spolu 
s biřmováním a kněžským svěcením patří mezi tři svátosti, které lze přijmout jen jednou v životě. 
{Křestní obřady. Křest malých dětí. 2. vyd., 1999, str. 17.) 

55 OPATRNÝ, A. Příprava na manželství, 1997, str. 8. 
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také otevírá cestu ke zbylým šesti svátostem. Neslouží к zajištění trvalého štěstí, 

zdraví a bezproblémového života, ani by neměl být jen zpestřením rodinné oslavy 

narození potomka. Poslání křestu je hlubší. Přináší očištění od dědičného hříchu a 

hříchů osobních56. Zprostředkovává člověku stálého partnera, který nepodléhá 
• 57 

smrti. Mezi člověkem a Bohem tak vzniká pevný vztah, který může člověk 

obohacovat ve štěstí a čerpat z něj v těžkých časech. 

Pokud jde o děti, je zcela na rodičích, zda se rozhodnou tento vztah dítěti 

umožnit. Ovšem v dnešní době se v otázce křtu dětí setkáváme s dvěma hlavními 

problémy. Rodiče často problematizují křest tím, že by se pro tento rituál mělo dítě 

svobodně rozhodnout v době, kdy samo pozná křesťanství jako hodnotu a bude 

ochotno přijmout závazky, které křest přináší. Druhým problémem bývá nejasný a 

často velmi povrchní důvod rodičů, kteří chtějí pokřtít své dítě, aniž by sami byli 

věřící a zaručovali tak katolickou výchovu dítěte. V prvním případě lze 

argumentovat tím, že nikdo není schopen vychovat své dítě zcela objektivně 

s neutrálními názory a postojem к životu. Proto i když dítě bude pokřtěno, může se 

později samo rozhodnout, zda chce učinit další krok přijmutím svátosti biřmování.58 

V druhém případě je povinností katolických duchovních povolit křest tam, kde 

mohou být rodiče a kmotři zárukou, že budou děti ve víře vychovávány59 a musí ho 

odmítnout, pokud by byl křest žadateli chápán jako magický rituál nebo 

společenská formalita.60 

Udělovateli křtu jsou biskupové a kněží. V případě nutnosti (např. umírající) 

může křtít každý, dokonce i nepokřtěný, jestliže má úmysl konat to, co koná církev, 

když křtí.61 

Samotnému křtu předchází pomazání olejem katechumenů (uchazečů o 

křest), svěcení křestní vody, odřeknutí se zla a vyznání víry. Dnes se křest provádí 

trojím vylitím křestní vody na hlavu katechumena se slovy: „Já tě křtím ve jménu 

Otce i Syna i Ducha svatého." 

56 Řecký výraz pro křest znamená ponoření a obmytí. Ponoření symbolizuje ponoření do tajemství 
Kristovy smrti a zmrtvýchvstání - symbolickou smrt starého, hříšného člověka znovunarození, 
spoluvzkříšení s Kristem. Obmytí symbolizuje obmytí od hříchu, od hříchů osobních i 
„vysvobození z viny, která od počátku tíží lidské pokolení" - od následků neposlušnosti prarodičů 
lidského rodu v Ráji. (HALIK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 34. 

" OPATRNÝ, A. Příprava na manželství, 1997, str. 8.) 
Druhé řešení v případě nejistoty a váhání rodičů je počkat s křestem dítěte do jeho dospělosti. 
Výchovou dítěte ve víře, ve které bylo pokřtěno je teprve pravdivým dovršením svátosti křtu. 
HALÍK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 35. 

60 OPATRNÝ, A. Příprava na manželství, 1997, str. 10. 
Kompendium katechismu katolické církve, 2.vyd., 2006, str. 82. 
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Následuje předání symbolů nového života v Kristu - hořící svíce a bílého roucha a 

nově pokřtěný je poté pomazán posvátným olejem.62 

Při křtu dítě dostává křestní jméno, a to světce katolické církve. Jméno 

uváděné jako druhé vyjadřuje posvátné spojení dítěte s tímto světcem, který se 

tímto stává jeho patronem a nebeským ochráncem.63 

Zasvěcení do náboženské dospělosti (pokud člověk prošel křtem jako malé 

dítě) je biřmování, třetí svátost uvedení do křesťanského života, které stvrzuje a 

posiluje svátost křtu. 

V katolické církvi uděluje svátost biřmování biskup64 nebo biskupem 

zplnomocněný kněz. Uděluje se nejčastěji o Letnicích, padesátý den po 

Velikonocích, kdy si křesťané připomínají seslání Ducha svatého na apoštoly. Při 

obřadu se pronáší modlitba nad biřmovanci, pomazání čela posvátným křižmem 

(olejem smíšeným s balzámem, který je posvěcen biskupem) a uděluje se nové 

jméno. Tímto jménem biskup oslovuje biřmovaného, když pomazání doprovází 

formulí: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého. Pokoj s tebou!" 

Smyslem udělení této svátosti je růst křestní milosti, posílení křesťana dary 

božího Ducha. Především pak posílení vydávání svědectví křesťanské víře a 

schopnost vzít na sebe spoluzodpovědnost za poslání církve. Z toho důvodu se 

svátost biřmování nazývá svátostí křesťanské dospělosti.65 

3.2. Muslimem ihned po narození 

V arabském světě platí zvyk, že jakmile matka porodí své dítě, otec mu do 

pravého ouška zašeptá azán (výzvu к modlitbě obsahující šahádu) a do levého 

začátek modlitby „Bůh je převeliký". První slovo, které dítě slyší je Bůh, a tímto 

začíná svůj život muslima s dvojnásobnou výzvou, aby ho uctívalo.66 

62 Pomazání znamená zmocnění působením Ducha. „Jako Kristus byl pomazán na kněze, proroka a 
krále", tak i každý pokřtěný má nyní účast na tomto jeho trojím poslání. Má se připodobňovat 
Ježíši, vnášet Krista do času a prostoru svého života, do svého prostředí. (HALÍK, T. Prolínání 
světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 34.) 

64
 Н А *ЛК, T' Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 34-35. 

Ukazuje se tím spojení biřmovance s církví v jejím apoštolském rozměru. (Kompendium 
katechismu katolické církve, 2006, str. 83.) 

66 HALIK' T- Prolínání světů :.Ze života světových náboženství, 2006, str. 59. 
ROBINSON, F. Svět islámu : kulturní atlas, 1991, str. 188. 
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Jméno, které vybírá otec obvykle mezi členy Prorokovy rodiny nebo osobnostmi 

muslimských dějin, dostává ihned po porodu nebo až sedmý den při obřadu, který 

se nazývá akíka. Pozvaní přátelé a příbuzní vítají a přijímají nového muslima mezi 

sebe. Zpravidla se mu ostříhají vlásky a za chlapce se obětují dva beránci nebo 

kůzlata. Maso se poté rozdá chudým a často rodina rozdá i zlato ve výši hmotnosti 

ustřižených vlásků.67 

V průběhu dětství projde každý muslim dvěma obřady. Prvním je basmala, 

rodinná slavnost, při které dítě, v době kdy se učí mluvit, recituje ostatním 

jednoduchá náboženská slova a formule: „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. 

Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil člověka z kapky přilnavé stvořil! 

Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, ten, jenž naučil perem, naučil člověka, 

co ještě neznal."68 

Druhým obřadem, který je chápán jako vstup do dospělosti každého 

muslima je obřízka (chitári)\ ve všech muslimských zemích stale dodržovaný zvyk. 

Obvykle se jí podrobují chlapci mezi sedmým a dvanáctým rokem.69 V době kdy 

má dojít к tomuto rituálu se chystá i velká rodinná slavnost. Často se slaví u 

několika sousedních rodin v týž den a bohatší rodiny chystají pro svého syna 

průvod v předvečer obřízky, kdy je vezen po městě v honosných šatech a poté 

obdarován. 

Obřízka dívek je starý, předislámský zvyk, který se dnes téměř v žádné 

z arabských zemí neprovádí. Někteří autoři a kazatelé ji schvalují, jiní, např. i 

současný šejch káhirské univerzity al-Azhar Muhammad Sa'íd at-Tantáwí ji 

odsuzují a snaží sej i vymýtit.70 

67 DENNY, F. M. Islám a muslimská obec, 1998, str. 140. 
68 ROBINSON, F. Svět islámu : kulturní atlas, 1991, str. 188. 
69 Tamtéž, str. 188. 

HALÍK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 60. 
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4 SVATBA 

4.1. Zásnuby a svatební obřad u muslimů 

Svatba patří v arabských zemích к jednomu z nej důležitějších mezníků v životě 

muslimů. Jak moc bude velkolepá, záleží především na postavení a finanční 

solventnosti ženicha, případně jeho rodiny. Svatební obřad se všemi ceremoniemi 

a oslavami se vyznačuje, na rozdíl od katolického, nezvyklou okázalostí 

a několikadenním bujarým veselím. Sám svatební akt a s ním spjaté zvyky se liší 

nejen podle země, ale i podle toho, z jaké sociální vrstvy snoubenci pochází. 

Začněme zásnubami, které zásadně mění vztah mezi partnery. Pokud spolu 

chtějí trávit více času a především společně chodit do společnosti, je nezbytné, aby 

se oficiálně zasnoubili. Pojem „přítelkyně" nebo „přítel" neexistuje. Do té doby se 

žena může pohybovat pouze s bratry, otcem nebo strýci {mahram). S žádným jiným 
71 • 

mužem by neměla být viděna. Samotné zásnuby probíhají téměř jako svatba. 

Trvají jeden den, na jehož konci přichází oznámení celému světu, že tento muž 

a tato žena jsou zasnoubeni. Vše, co od této doby dá muž své snoubence, náleží 
• 79 • 

právě jí (součást mahru) i v případě, že z mužovy vůle ze svatby sejde. 

Svatební obřad sám je prostý. Může se konat v mešitě, v domě ženicha či 

v domě nevěsty. Sestává se ze sepsání a uzavření smlouvy, kterou před státním 

úředníkem podepisují ženich a zástupce nevěsty {wall). Obvykle je přítomen imám 

z místní mešity, který zpravidla doprovází obřad proslovem a citáty z Koránu. 

Manželský slib zní přibližně takto: „Já Muhammad, si beru tebe, A'íšo, dcero 

Abdulláha, za svou zákonnou manželku, před Bohem a před touto společností, 

v souladu s učením Koránu. Slibuji, že udělám vše, co činí z této svatby akt 

poslušnosti k Bohu, aby se stala vztahem lásky, míru, věrnosti a spolupráce. Ať je 

71 S tím souvisí i tzv. „vraždy ze cti", při kterých otec nebo bratr zavraždí svou příbuznou, aby 
odčinil hanbu, kterou podle něj uvalila na jejich rodinu, ať už tím, že přišla o panenství před 
svatbou, nebo že si našla, přítele. Více o tom píše např. Samira Bellil v knize Skrz peklo násilí 
{Dans L'enfer Des Tournantes. Paris : Editions Flammarion, 2003.) 
Pro arabskou kulturu je typické, že muž dává své budoucí ženě zlato (podle zlata poznáme, že 
žena je vdaná), bohatší pak diamantový prsten. Čím více zlata žena dostane, tím více je mužem 
ceněna. Často ale dochází k tomu, že snoubenec nemá peníze. Ve většině případů dnes dojde 
к odsunutí svatby nebo proběhne skromnější svatební ceremoniál s tím, že si to partneři vynahradí 
svatební cestou (typické pro státy kolem Středozemního moře). Právě nedostatek peněz je jedním 
z důvodů, proč mladí muslimové odkládají svatbu na později. 
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Bůh mým svědkem, protože Bůh je nej lepší ze všech svědků."73 Následují 

velkolepé oslavy, které trvají někdy až celý týden. 

Nevěsta je vždy slavnostně oblečena a nabarvena - ruce a někdy i tvář 

hennou74 a naparfémována. Velká pozornost se věnuje důkazu, že se provdávala 
• r r v 75 

jako panna. Leckde se dodnes po svatební noci vyvěšuje zakrvácené prostěradlo 

nebo se kousek připíná ke svatební smlouvě. 

4.2. Katolický svatební obřad, tradice a zvyky 

Katolická svatba je stejně jako u muslimských snoubenců důležitým 

krokem, ba dokonce důležitějším. Muž a žena mají daleko více času navzájem se 

poznávat a utvrzovat se, zda má manželství s daným partnerem smysl nebo ne, je to 

přece jen trvalý a nevratný závazek. 

Sňatek v katolické církvi vyžaduje liturgický obřad, který svou společenskou 

formou i ve společenství věřících vyjadřuje církevní a především svátostnou povahu 

manželského svazku mezi pokřtěnými partnery. Katolická církev klade důraz na 

společnou přípravu na manželství, kterou snoubenci prochází zhruba tři měsíce před 

samotným obřadem. Seznamují se tu se vším, co katolické manželství obnáší a 

přináší; poznávají více sami sebe.77 Aby mohli být oddáni, musí vyhovět všem 

podmínkám katolické církve a především církevnímu právu, podle kterého je 
78 

uzavřené manželství doživotním svazkem. 

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží 

oddávajícímu osvědčení, které vydá matriční úřad o tom, že splnili všechny 

zákonné náležitosti pro uzavření platného manželství. Po civilním sňatku určují 

termín církevní svatby, který je potřeba domluvit na farním úřadě někdy i několik 

měsíců dopředu. Podmínkou církevního sňatku je, aby alespoň jeden z partnerů byl 

pokřtěný katolík a aby ani jeden z nich nebyl к tomuto sňatku donucen. 

73 ROBINSON, F. Svět islámu: kulturní atlas, 1991, str. 189. 
74 Směs červeného a oranžového barviva používaná к barvení vlasů a některých částí těla. 
75 HALÍK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 69. 
76 Familiaris consortio : apoštolská adhortace Jana Pavla II., O úkolech křesťanské rodiny 

v současném světě z 22. listopadu 1981, 1996, str. 72. 
77 Přípravou na manželství prochází všichni katolíci a počet setkání závisí na tom, do jaké míry jsou 

snoubenci vzdělaní ve víře. 
78 Může ovšem dojít к rozvedení již uzavřeného manželství, pokud budou zjištěny závažné důvody, 

které od začátku bránily jeho platnému uzavření a byly např. zamlčeny, viz. dále kapitola Rozvod. 
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Není zvykem, aby žena dostávala od svého budoucího manžela hodnotné 

dary, jak je tomu v případě muslimského páru. Z pochopitelných důvodů se 

neuzavírá předmanželská smlouva, kde by si budoucí manželé vyjasnili rozdělení 

majetku, i když i v tomto případě existují výjimky. 

Samotný obřad je jednoduchý a důstojný a podléhá předpisům příslušných 

církevních autorit. Jim také náleží právo přidat do svatebního obřadu zvláštní prvky, 

které mohou dobře vyjádřit hluboký lidský a náboženský smysl, pokud neobsahují 

nic, co je v rozporu s křesťanskou vírou a morálkou.79 

Nej důležitější částí svatebního obřadu je vzájemný souhlas80, vyjádřený 

oběma partnery pronesením manželského slibu: „Odevzdávám se ti a přijímám tě za 

manžela (manželku). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy 

neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi 

pomáhá Bůh."81 Zpečetění manželství je vyjádřeno kněžským potvrzením: „Před 

Bohem, před církví i před tímto shromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli 

manželství. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje!" a následným gestem žehnání a 

odevzdáním prstenů.82 

I v případě katolické svatby probíhají oslavy, ale ne tak okázalé jako 

v arabských zemích. Klade se spíše důraz na tradice a zvyky spojené se svatební 

ceremonií. Při příchodu do kostela bývá zvykem udělat špalír - uličku, kterou 

vytvoří všichni přítomní svatebčané. Kněz jde první a přivádí ženicha s jeho 

matkou, dále jde otec ženicha s matkou nevěsty a svědkové. Nakonec vchází 

nevěsta se svým otcem, který ji dovede к oltáři a předá ženichovi.83 Nevěsta by 

měla mít ve svatební den vše nové jako symbol nového počátku, kromě jedné věci 

půjčené (od šťastného a veselého člověka), jedné staré (jako symbol zachování 

rodinné tradice) a jedné modré (nejčastěji modrý podvazek). Rozhodně by si ale 

neměla šít svatební šaty sama, neboť tím prý zašívá cestu ke štěstí. 

79 Familiaris consortio : apoštolská adhortace Jana Pavla II., O úkolech křesťanské rodiny 
v současném světě z 22. listopadu 1981, 1996, str. 72. 
Vzájemný souhlas je založen na třech otázkách kněze: zda je jejich rozhodnutí svobodné a 

upřímné, zda se к manželství rozhodují na celý život a zda jsou připraveni přijmout děti a 
vychovat je podle Božího zákona. (HALÍK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 
2006, str. 67.) 

81 OPATRNÝ, A. Manželství, 2001, str. 10-15. 
82 x v 

VOJTECH, P. Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu, 1997, str. 7. 
HAVLÁT, P. Termín svatby je dobré domlouvat včas. Katolický týdeník : Svatební příloha, 2008, 
č. 24, str. 2. 
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Oblíbenými svatební zvyky stále zůstává házení rýží, aby bylo manželům dopřáno 

hojně potomků, rozbíjení talířů pro štěstí, pojídání polévky symbolizující spolupráci 

manželů a jiné.84 

84 HOLČÁKOVÁ - MASTO, R. Láhev vína nebo sekyra? Aneb zvyky svatební... 
Katolický týdeník : Svatební příloha, 2008, č. 24, str. 4. 
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5 ROZVOD 

I přes počáteční veselí, radost a lásku mohou různé důvody, jako vzájemné 

neporozumění, neschopnost přijmout druhého člověka takový jaký je, někdy 

dokonce i zbytečné násilí, dovést platné manželství к často nenapravitelné rozluce. 

Křesťanství i islám v tomto případě přirozeně bojují za zachování manželství mezi 

partnery, protože rozvod se pokládá za nejkrajnější možné řešení v případě, že 

všechny ostatní pokusy o nápravu selhaly. 

Pokud přece jen к rozvodu dojde, úkolem obce a společenství věřících by 

mělo být pochopení, pomoc a solidarita. Ne vždy se však rázem osamocený člověk 

setká s takovým přístupem a ne vždy zůstává uctíván a chráněn, jako tomu bývá 

především v případě rozvedených muslimských žen. V následující kapitole 

zodpovíme otázku, zda je rozvod mezi katolíky a muslimy vůbec možný a pokud 

ano, jakým způsobem se mohou manželé rozvést. 

5.1. Rozvod mezi katolíky 

Pro katolické manželství je charakteristická nejen jeho jednota, ale 

především jeho nerozlučitelnost, jak jsme si již řekli v úvodu této práce. Úkolem 

katolické církve je neustále silně zdůrazňovat význam nerozlučitelnosti manželství, 

a to především těm, kteří pokládají za těžké připoutat se na celý život к jednomu 

člověku, a těm, kteří odmítají uznání nerozlučitelnosti manželů a otevřeně se 

posmívají závazku manželů к věrnosti. Právě naslouchání kněží může manželům ve 

chvílích krize velmi pomoci. 

Laická veřejnost se často domnívá, že katolické manželství nemůže být 

rozvedeno. Přestože se jedná o jednu ze sedmi svátostí a v křesťanství zastává jednu 

z nej důležitějších a nejvíce ceněných hodnot, tato možnost opravdu existuje. 

Katoličtí manželé se mohou rozvést celkem třemi způsoby. Mohou požádat 

biskupa o rozvod od stolu a lože. Znamená to, že nebudou nadále užívat ani 

společného majetku, ani společného lože, ale neopravňuje je to k tomu uzavřít další 

sňatek. 

Druhou možností jak rozvést manželství je poměrně dlouhý a obtížný 

církevní soudní proces, ve kterém se zjistí, že manželství bylo z určitého důvodu od 
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začátku neplatné (např. jeden z manželů nechtěl manželství natrvalo a tento jeho 

postoj se prokáže). Je-li manželství za takové prohlášeno, jsou oba dva opět volní 

pro další sňatek. 

Poslední a nejčastější možností je uznání obou partnerů, že spolu nadále nemohou 

žít a až do smrti jednoho z partnerů bude jejich manželství platné, i kdyby každý 

z nich uzavřel třeba ještě postupně tři další nekatolicky uzavřené svazky.85 

Takovým, kteří vstoupí do dalšího manželství už nepřísluší připuštění 

к eucharistii86, protože jejich životní poměry jsou v objektivním rozporu 

s katolickou vírou. Uváděli by tak věřící v omyl a zmatek ohledně učení církve o 

nerozlučitelnosti manželství. 

Naopak rozvedený katolík, který stále vnímá, že platné manželství je 

nerozlučitelné, a rozhodne se již nevstoupit do žádného nového manželství, pouze 

se snaží soustředit výhradně na plnění svých rodinných povinností a křesťanský 

život87, nikdo mu za takových podmínek nemůže bránit v připuštění ke svátostem88. 

5.2. Rozvod na žádost muslimky a rozvod na přání muslima 

Rozvod (italáq) je stejně jako u křesťanství Bohu nelibé rozhodnutí, které 

narušuje rovnováhu obce. Pokud ale přece jen dojde к rozvodu manželství mezi 

muslimem a jeho ženou, znevýhodněna bude vždy žena. Být rozvedená znamená 

v mnoha zemích být poznamenaná; mít stigma. Muslimky po rozvodu obvykle 

ztrácí společenské postavení a jsou okolnostmi donuceny vrátit se ke svým rodinám, 

které o ně zpravidla nestojí a svou nelibost dávají zřetelně najevo. Žít ale sama bez 

rodiny vrhá na ženu ještě větší stín a navíc to není ani reálné z finančních důvodů. 

Přesto jsou ženy, které po rozvodu touží, ale požádat o něj a uspět je ve většině 

85 OPATRNÝ, A. Příprava na manželství, 1997, str. 13. 
86 Jedna ze sedmi svátostí křesťanství. Eucharistie („přijímání" - tělo a krev Kristova proměněná při 

mši z chleba a vína) je oběť těla a krve Ježíše Krista, kterou on sám ustanovil, aby pro všechny 
časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a své církvi tak zanechal památku na svou smrt 
a na své zmrtvýchvstání. Je znamením jednoty, poutem lásky a velikonoční hostinou, v níž je 
požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a věřícím se dává záruka věčného života. (Kompendium 
katechismu katolické církve, 2006, str. 84.) 

87 Familiaris consortio : apoštolská adhortace Jana Pavla II., O úkolech křesťanské rodiny 
v současném světě z 22. listopadu 1981, 1996, str. 92. 

88 Svátosti se rozdělují na: svátosti uvedení do křesťanského života (křest, biřmování a eucharistie); 
svátosti uzdravení (pokání a pomazání nemocných); svátosti к službě společenství a poslání 
věřících (kněžství a manželství). Týkají se důležitých okamžiků křesťanského života. Všechny 
svátosti jsou zaměřeny na eucharistii ,jako ke svému zvláštnímu cíli" (sv. Tomáš Akvinský). 
{Kompendium katechismu katolické církve, 2006, str. 81.) 
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zemí89 téměř nadlidský výkon. Už proto, že musí uvádět velmi závažné důvody. 

Těmi může být zlé zacházení s ní a s jejími dětmi ze strany muže, špatné zacházení 

ze strany mužovy rodiny, jestliže muž tomu nechce nebo nemůže zabránit. 

Důvodem je též delší nezdůvodněná nepřítomnost manžela, stejně jako impotence90 

a další.91 Překvapivě, občasné bití a násilí důvodem к potrestání muže nebývá. 

Těžko se dokazuje a navíc v tomto případě muži nahrává Korán, který násilí vůči 

ženě do určité míry schvaluje.92 Situace se navíc ztěžuje tím, že výpověď ženy má u 
93 

soudu pouze poloviční hodnověrnost v porovnání s výpovědí muže. 

Muž se může rozvést daleko snadněji než žena, a to i v dnešní době stále 

praktikovaným zapuzením. Zapuzení může být podle formulace odvolatelné nebo 

konečné. Zapuzující výrok je třeba pronést třikrát, nejlépe vždy po měsíci, aby se 

omezil škodlivý účinek prchlivého jednání. Žena, se kterou se muž rozvádí se nesmí 

během této doby (cidda) znovu provdat a muž ji po tuto dobu musí živit. Má nárok 

na dítě, které by se v této době narodilo. Během ciddy si muž smí ženu vzít bez 

formalit nazpět (nepronesl-li zapuzovací výrok třikrát).94 Od tohoto tradičního 

způsobu rozvodu se ale v posledních letech ustupuje95 a stále více sílí tendence 

к jeho soudnímu projednávání. 

Pokud se rozvod dovede do zdárného konce, ženě se vyplácí druhá polovina 

mahr и, jehož výše byla stanovena ve svatební smlouvě a měla by získat zpět 

veškerý majetek, který si do manželství přinesla. Děti podle zákona připadnou vždy 

muži. Jen kojenci mohou zůstat s matkou, ale jakmile povyrostou, musí je předat do 

89 Turecko a Tunisko tvoří výjimku. Žena může požádat o rozvod bez udání důvodu. 
90 KŘIKLA VOVÁ A., MENDEL M., MÜLLER Z., DUDÁK. V. Islám : ideál a skutečnost, 2002, 

str. 42. 
91 Za platný důvod se též uznává žádost dospělé ženy provdané předtím za své nezletilosti bez 

vlastního souhlasu (obdobně může o rozvod požádat i muž), šílenství nebo některé odpor 
vzbuzující choroby muže, neschopnost ženu uživit nebo nedodržení některé podmínky svatební 
smlouvy. Manželství také zanikne, pokud muž pod přísahou tvrdí, že se žena dopustila cizoložství 
a porodila dítě, které není jeho, zatímco ona pod přísahou toto tvrzení popírá. Manželství se ruší 
také tehdy, jestliže jeden z manželů odpadne od islámu. (KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty 
islámu, 2006, str. 130.) 

92 „Ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykážte jim místa na spaní a bijte jel" (Korán. 4. 
súra: Ženy. 1991, str. 524.) 

93 HEJLOVÁ, S. „Život ve zlaté kleci" aneb ženy ve Spojených arabských emirátech. In: Závoj a 
džíny - Ženy v islámském světě, 2005, str. 44. 

94 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu, 2006, str. 131. 
95 V Dubaji je ale přesto tento způsob možný a dokonce potvrzený zákonem platným od nového 

tisíciletí, který muži umožňuje rozvodovou formuli poslat třikrát své ženě jako textovou zprávu. 
(HEJLOVÁ, S. „Život ve zfiaté kleci" aneb ženy ve Spojených arabských emirátech. In: Závoj a 
džíny - Ženy v islámském světě, 2006, str. 67). 
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péče otce. Šance, že žena děti získá je prakticky nulová, ať už se jedná o Arabku 

nebo Evropanku.96 

Míra rozvodů v % v křesťanských a islámských zemích 

v současné době 

Itálie 10 (2002) 
Španělsko 15,2 (2002) 
Polsko 17,2 (2002) 
Česká republika 49 (2004) 

Turecko 6 (2002) 
Dubaj 46 (2005) 
Katar 38 (2005) 
Saudská Arábie 35 (2005) 

Zdroj: Khaleej Times Online, ČSÚ, Divorce Magazine.com 97 

Z následující tabulky lze vyčíst, že míra rozvodovosti v muslimských zemích se 

pohybuje mezi 30 - 35 % z celkové populace dané země. Bohaté země Perského 

zálivu dosahují v průměru nej vyšších hodnot míry rozvodovosti. 

Skutečný důvod rozvodu v těchto státech, který je iniciován především 

muži, bývá podle výzkumníků skrýván za neposlušnost a nezodpovědnost 

manželky.98 Tento stav navíc posiluje možnost rozvést se daleko jednodušeji (v 

Dubaji pomocí textové zprávy) než například v Turecku, kde je rozvod regulován 

vládou a možné důvody explicitně vyjádřeny v občanském zákoníku.99 

96 AL OUKLA, J. „Závoj si nesundám" aneb postavení žen v islámu očima české muslimky. In: 
Závoj a džíny - Ženy v islámském světě, 2006, str. 96. 

97 Khaleej Times Online : Survey reveals 46pc divorce rate in UAE [online] [18. 6. 2009], dostupné 
na : http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/theuae/2005/September/ theuae_ 
September502.xml&section=theuae 
Český statistický úřad : Rozvodovost [online] [18. 6. 2009], dostupné na : http://www.czso.cz/ 
csu/redakce.nsf/i/rozvodovost 
Divorce Magazine.com : World Divorce Statistics [online] [18. 6. 2009], dostupné na : 
http://www.divorcemag.com/statistics/statsWorld.shtml 

98 S tímto zjištěním, že muži skrývají příčiny rozvodu (často jsou to utajované aféry s jinými ženami) 
a nahrazují ho absurdními důvody (znuděnost vzájemným soužitím, pocit nesvobody díky 
manželství) přišlo v nedávné době výzkumné centrum Juma AI Majid. 

99 Odchod z domu více jak na šest měsíců bez udání důvodu, mentální poruchy, spáchání trestného 
činu, který by mohl ohrozit čest partnera nebo partnerky a jiné. (Divorce Magazine.com : Divorce 
regulations in Turkey [online] 20. 6. 2009], http://www.divorcemag.com/divorce_regulations in 
_ Turkey.html) 
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V zemích se silnou křesťanskou tradicí je míra rozvodů manželství nižší. 

Pohybuje se mezi 1 5 - 2 0 %. Výjimku tvoří Česká republika, kde míra rozvodovosti 

dosahuje jedné z nej vyšších hodnot a celkově přesahuje průměr členských států 

Evropské unie. Je ale nutné si uvědomit, že v ČR na zhruba 10 milionů obyvatel 

připadá v současné době pouze 26% katolíků.100 

100 Katolická církev v České republice : Česká republika statistický přehled [online] [18. 6. 2009], 
dostupné na : http://snern.cirkev.cz/download/UdajecirkevCR.htm 
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SMRT 

6.1. Smrt v křesťanství jako víra ve věčný život 

Křesťané věří, že člověk není ve smrti zničen jako nepotřebná věc, ani se neutěšují 

představou nějakých dalších zrození. Věří, že se každý člověk bude muset 

zodpovídat ze svých skutků přímo svému Stvořiteli: dobří budou odměněni věčným 

společenstvím s Bohem101, ti, kdo se dobrovolně zcela ztotožnili se zlem a setrvali 

v tom až do konce, tuto naději navěky ztratí.102 

Katolický pohřeb je chápán jako utvrzení naděje, že ten, kdo se stal 

podobným Kristu ve smrti, bude jím také probuzen к novému životu a uveden „do 

místa občerstvení, světla a míru".103 Takto vykládá posmrtnou naději křesťanská 

liturgie. 

Nemocnému či umírajícímu se podle katolické tradice uděluje svátost 

pomazání nemocných. Tuto svátost smí vykonat pouze kněz nebo biskup, přičemž 

podstatné je pomazání posvěceným olejem na čele a rukou nemocného doprovázené 

modlitbou kněze. Slouží к udělení zvláštní milosti, dává nemocnému sílu a odvahu 

a pokud se nemohl vyzpovídat, působí též jako odpuštění hříchů, pokud se nemocný 

už nemůže uzdravit. 

Tato pastorační péče o umírající umožňuje umírajícímu člověku smířit se 

sám se sebou, s Bohem i lidmi také svátostí pokání a spojit svůj poslední zápas s 

„památkou Kristova umučení".104 

Katolické pohřební obřady mají obvykle čtyři hlavní části. Společenství 

věřících přijímá zesnulého slovy útěchy a naděje, poté probíhá bohoslužba slova, 

eucharistická oběť a rozloučení, v němž se duše zesnulého svěřuje Bohu, dříve než 

bude pohřbeno tělo. 

101 O konkrétní podobě toho, jak ono věčné společenství s Bohem („nebe"), tak i jeho opak („peklo") 
vypadá, církev nic zcela konkrétního neučí - tento prostor však vyplnily některé biblické obrazy a 
ještě více lidová fantazie, zejména ve středověku, a pak barvité barokní kazatelství. (HALÍK, T. 
Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 97.) 

102 Tamtéž, str. 97. 
103 Tamtéž, str. 97. 
104 Tamtéž, str. 98. 
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Průvod nesoucí dřevěnou rakev kráčí obvykle pomalu. Pohřbu by se měli 

účastnit všichni, i ženy. Pokud se tělo ukládá do země, tak vždy v rakvi a často ve 

svátečním oděvu. 

Katolíci věří ve věčný život, nikoli ale v posmrtný život nebo reinkarnaci. 

Křesťanská naděje spoléhá především na Kristovo slovo: „Já jsem vzkříšení a život. 

Kdo ve mne věří, neumře navěky".105 

6.2. Smrt muslima: odloučení duše a těla 

Pokud se v islámu člověk přiblíží smrti, měl by za podpory přítomných a 

s otočenou hlavou к Mekce pronést poslední vyznání víry: „Není boha kromě 

Boha", která ho tak připraví na rozmluvu po smrti.106 

Umírajícímu či umírající, a také po jeho či její smrti, se к uctění památky na 

pohřbu a při obřadech často recituje 36. súra Koránu107, která líčí konec života a 

přechod na onen svět.108 Po smrti tělo prochází poslední očistou, která představuje 

rituální koupel prováděnou podle přesně daných pravidel. Balzamování islám 

nedovoluje, aleje možné tělo naparfémovat. 

Podle islámského zákona by měl pohřeb proběhnout ve stejný den, kdy 

člověk zemřel. Zakázáno je pohřbívat po západu slunce. Pohřební průvod nesoucí 

dřevěnou rakev kráčí poměrně rychle, v nesení se střídají muži; zcela jistě známí 

mrtvého.109 Účastnit pohřbu by se měli všichni, ale pokud někdo nemůže přijít, 

může se nechat zastoupit. Tělo se vždy ukládá do země bez rakve, zahalené pouze 

do bílého rubáše ovázaného provazy, který mrtvého nebo mrtvou zcela zakrývá. 

Hlava všech pochovaných muslimů a muslimek směřuje к Mekce. 

105 Kompendium katechismu katolické církve, 2006, str. 98. 
106 V jednom posvátném textu muslimů čteme: „Když je tělo pochováno do hrobu, přijdou к němu 

dva černí modroocí andělé Munkar a Nakír a ptají se zesnulého na posla Božího. Jestliže je 
muslim, vyzná, že není božstva kromě Boha a Muhammad je jeho prorok. Andělé pak řeknou: 
Věděli jsme, že promluvíš takto. A hrob se pak rozšíří na 70x70 loktů. Rozsvítí se světlo a bude 
řečeno: Spi! Zesnulý se zeptá: Mám se vrátit к bratřím a podat jim zprávu? Andělé mu odpovědí: 
Spi jako ženich, dokud tě Bůh nevzkřísí z hrobu v den zmrtvýchvstání. Jestliže však zesnulý byl 
nevěřící, otáží se ho: Co říkáš o Prorokovi? Na to on odpoví: Neznám ho. A andělé řeknou: Věděli 
jsme, že takto promluvíš. A země se nad ním uzavře, otočí ho zprava nalevo a bude trpět věčným 
trestem, dokud ho Bůh nevzkřísí. (HALIK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 
2006, str. 99.) 

107 Korán. 36. súra: Já Sin, 1991, str. 214. 
108 DENNY, F. M. Islám a muslimská obec, 1998, str. 145. 
109 HALÍK, T. Prolínání světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 100. 
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V nepřítomnosti mrtvého těla se u hrobu vestoje provádí pohřební modlitba 

(salát).110 Když pohřební průvod dorazí к hrobu, recituje se první súra Koránu 

(Fátiha). Osoba, která pohřeb vede, těsně před zaházením hrobu zašeptá zemřelé 

nebo zemřelému do ucha šahádu, motlitbu, kterou uslyšel jako první po narození od 

svého otce. 

Muslimové příliš nad mrtvým netruchlí. U sunnitů netrvá smutek déle než 

sedm dní.111 Smrt v islámu neznamená konec života, je chápána pouze jako krátké 

odloučení od těch, kteří zemřeli. 

110 Na dálku se lze modlit zvláštní modlitbu zvanou salát al-ghá'ib. Protože se do pohřbu často 
nepodaří rozšířit zprávu všem přátelům, koná se čtyřicátý den po úmrtí zádušní obřad, zvaný 
dhikrá al-arba'in, kde se již shromáždí široký okruh přátel a známých. (HALÍK, T. Prolínání 
světů : Ze života světových náboženství, 2006, str. 100.) 

111 KROPÁČEK, L. Islám a Západ : Historická paměť a současná krize, 2002, str. 124. 
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ZÁVĚR 

Základem společnosti, jak bylo v bakalářské práci prezentováno, je 

bezesporu rodina. Prostřednictvím rodiny se přenáší nejen kulturní vzorce, ale 

zachovává se také kontinuita kulturního vývoje národů a náboženského vyznání. 

Budeme-li tuto problematiku hodnotit z hlediska mezikulturní komparace, nelze 

tvrdit opak. Rodina je skutečně nezaměnitelná za jakoukoli jinou náhradní instituci. 

Je místem, kde se formují osobnosti budoucí generace. Tvrdíme-li, že mezi hlavní 

funkce rodiny patří především reprodukce lidstva, výchova a socializace potomstva, 

pak z tohoto tvrzení plyne opodstatněný důvod její důležitosti a nezaměnitelnosti. 

Položme si otázku, v čem lze spatřit podobnosti a rozdíly mezi oběma 

pozorovanými kulturami a vírou katolíků a muslimů. 

V obou kulturách můžeme rodinu charakterizovat jako patriarchální. Muž se 

stará o materiální zabezpečení rodiny a žena o domácnost a potomky. Správná 

výchova je společnou prioritou křesťanů i muslimů. Vedle běžného způsobu života, 

kdy katolíci a muslimové splňují kritéria stanovená světským právním řádem 

prožívají silně svou spiritualitu a udržují náboženskou tradicí. Podle jejich 

přesvědčení činí tradice jejich život v mnoha aspektech hodnotnější než je tomu 

v sekularizovaných společnostech. 

Větší část muslimských rodin se od katolických liší především svou 

strukturou. Narozdíl od katolických nukleárních rodin jsou především na venkově 

stále velmi početné. I dnes žije v jednom domě pohromadě několik generací. Ve 

městech moderních arabských států se situace pozvolna mění a především mladí 

novomanželé se čím dál více ztotožňují s podobami sekularizovaného světa. 

Podléhají stále více moderním trendům, kterým se přizpůsobují. Z toho důvodu 

najdeme například v Tunisu či Ankaře mnoho mladých rodin, které si pronajímají 

byty a žijí sami. Vazby mezi příbuznými ale zůstávají neporušené a pevné, jak 

v rodinách katolíků, tak muslimů. 

Úspěšnost a funkčnost rodiny závisí u obou kultur na stejném požadavku, 

aby muž a žena byli manželé. Na obou stranách lze za vstupní devizu pokládat 

vzájemnou lásku a náklonnost. U katolíků je láska к bližním klíčem 

к angažovanosti a obětování se pro své blízké. To samé platí i pro muslimy, kteří 

jsou rovněž ochotní, kdykoli pomoci příslušníkům své náboženské komunity. 
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Odlišnosti můžeme sledovat především v jednotlivých přechodových 

rituálech, ať jde o narození dítěte a jeho uvedení do křesťanského nebo 

muslimského života křtem a šahádou, přechod do dospělosti, kdy pokřtění přijímají 

svátost biřmování a muslimové podstupují chitán nebo způsob, jakým se katolíci a 

muslimové loučí s umírajícím. Tyto přechodové rituály vykazují nicméně určité 

podobnosti, neboť se v obou případech jedná o abrahámovská náboženství s řadou 

společných principů. 

Zvláštní význam má vstup do manželství a s ním spjatý svatební ceremoniál 

obohacený řadou zvyků a tradic. V případě muslimů je bujaře oslavován několik 

dní a nevěstě, slavnostně oblečené a obdarované pravým zlatem, je vzdáván hold. U 

katolíků má svatba především svátostný charakter a s ním spjatou atmosféru 

jedinečnosti a neopakovatelnosti. Katolíci trvají před sňatkem na partnerské čistotě 

a neposkvrněnosti, což ve skutečnosti znamená, že do manželství vstupují svobodní, 

bez závazků к jinému partnerovi. V případě muslimských mužů nehraje tato 

podmínka důležitou roli především proto, že muslim může mít až čtyři manželky, 

které ovšem musí rovnoměrně zaopatřit. Před svatbou se musí pouze prokázat 

vstupním kapitálem, kterým svou manželku či manželky zajistí, jinak do manželství 

podle tradice vstoupit nesmí. U katolíků není nutné zajistit snoubenku peněžní 

částkou, ani sepisovat předmanželskou smlouvu jako je tomu u muslimů. 

Předmanželská smlouvaje ze zákona možná, nikoli povinná. Muslimská žena jisté 

zabezpečení své budoucnosti tedy dostává ještě před svatbou a předmanželskou 

smlouvou bývá zajištěna v případě rozvodu nebo úmrtí manžela. Žena katolička je 

v jistém smyslu na rozdíl od muslimky odkázaná pouze na manželský slib uzavřený 

před Bohem a v případě rozvodu nebo úmrtí manžela zůstává obvykle finančně 

nezaopatřena, obzvláště pokud její rodina nemůže v nouzi pomoci. 

V práci byl rozebrán také rozvod, protože v posledních letech nabývá na 

intenzitě nejen u katolíků, ale především u muslimů. Rozvod, který je běžně 

praktikovaný ve všech sekularizovaných společnostech, je v islámu i křesťanství 

pokládán za nepřijatelný důsledek manželských sporů. Narušuje rovnováhu a 

stabilitu muslimské obce i společenství věřících, kterému by mělo být z důvodu 

zachování správného fungování rodin zabráněno. Na druhou stranu umožňuje zbavit 

se surového nakládání partnera nebo je východiskem pokud partner neplní 

povinnosti spojené s manželstvím. Obě náboženství v současné době rozvod 
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akceptují. Jak se zdá, v křesťanských kulturách navrhují rozvod obvykle ženy, 

zatímco v islámských bývají jeho iniciátory častěji muži. 

Nebezpečí narušení tradičních křesťanských i muslimských rodin lze vidět 

na příkladech novodobé společnosti, která se individualizuje a konzumerizuje. Tato 

hrozba se týká především vyspělých zemí, ale postupnou modernizací muslimských 

zemí lze předpokládat, že především mladá generace bude podléhat vlivu již 

zmíněných trendů a postupně opouštět své tradice, jak se stalo i v řadě případů u 

katolíků, kteří se své víry vzdali navzdory požadavkům a přáním svých rodičů a 

prarodičů. Z tohoto důvodu vznikaly sekularizované rodiny, které se přiklonily 

к nenáboženskému způsobu života. Je tu jistý náznak ohrožení tradičních norem 

obou směrů, ať už hovoříme o křesťanských nebo muslimských rodinách. Obě víry 

jsou nuceny se těmto trendům přizpůsobovat. Dříve nebo později dojde k tomu, že 

se lidé budou muset vypořádat s novodobými, v některých zemích zatím 

neznámými jevy, jako je prosazování práv gayů a lesbiček nebo další emancipace 

žen a dětí. 

Globalizovaný kapitalizmus postupně proniká i do míst, která nebyla světu 

otevřená. Ať chceme nebo ne, je nutné konstatovat, že dochází к stále většímu 

snižování počtu tradičních rodin a lidstvo se vzdává na úkor svého blahobytu svých 

hodnot a norem, které byly zakotveny v tradicích a víře každé rodiny. Zejména 

mladí lidé netouží po manželství, dávají přednost svobodné volbě vzdělávat se, 

cestovat a poznávat něco nového. Dosud se nepodařilo nalézt jakousi třetí cestu 

mezi fundamentalizmem a západně kapitalistickou modernizací. 

Tato bakalářská práce byla pouze malým nahlédnutím do způsobu života 

rodin dvou světových náboženství, které se snaží své tradice uchovávat. Většina 

lidí, vycházející pouze z nedostatečných informací sdělovacích prostředků ví o 

zemích muslimů a jejích víře velmi málo. Považují arabské země za zaostalé, žijící 

uzavřeně, což už dávno neplatí. Cílem bylo alespoň částečné objasnění fungování 

muslimských rodin v porovnání s katolickými. 

Hlavním závěrem je, že i přes řadu existujících rozdílů je základní funkce 

rodiny tj. udržování společenské soudržností a reprodukce společenských hodnot a 

norem v obou kulturních okruzích stejná. 
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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá komparací současné české katolické rodiny a 

muslimské rodiny ve vybraných arabských zemích. Zaměřuje se na charakteristiku 

rodiny a její přínos, na definování instituce manželství, která je považována za 

nezbytný základ pro vznik rodiny v obou kulturách. V práci jsou dále rozebrány 

jednotlivé mezníky lidského života od narození až po smrt s důrazem na vzájemné 

shody a rozdíly v islámském a katolickém pojetí. Jsou zde uvedeny rituály, jakými 

muslimové a katolíci vítají na svět novorozence, jakým způsobem člověk vstupuje 

do dospělosti a nakonec do poslední fáze svého života. Vedle tradičních 

náboženských zvyků se část práce zaměřuje jak na průběh svatebního ceremoniálu, 

tak i způsoby možného rozvodu v případě nepřekonatelných partnerských 

problémů. 
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Annotation 

The Bachelor thesis deals with the comparison of the contemporary Czech 

Catholic family and Muslim family in particular Arabic countries. The first part 

focuses on different definitions of family and the importance of family in society. It 

also explains the value of marriage that is considered to be the most important 

institution of the family in both cultures. In addition, the latter part of the thesis 

deals with moments that are the most significant in everybody's life. It shows the 

traditional Catholic and Muslim rituals used for welcoming newborns, the ways of 

becoming an adult and finally the ways of celebrating the last moments of life. The 

thesis also analyzes the wedding ceremony and the possibility of divorce that can 

arise due to problems in the relationship of a married couple. 
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