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RESUMÉ

Je tomu již více než čtyřicet let, co papež Pavel VI. umožnil podle rozhodnutí otců 

Druhého vatikánského koncilu obnovu diakonátu jako vlastního a trvalého hierarchického 

stupně (srov. LG 29b). Ekleziologická obnova koncilu zároveň ukázala určitou omezenost 

teologie církevních služeb, která se od začátku 2. tisíciletí stala výhradně teologií kněžství. A 

přesto hledání specifického profilu obnoveného diakonátu v katolické církvi ještě probíhá jak 

na rovině zkušenosti (tedy „experimentováním s věcí samou“, jak vyžadoval Yves Congar),

tak na rovině teologické reflexe.

Pokud se týká specifické spirituality spjaté se způsobem života a služby jáhnů, chybí 

v západní církvi několik staletí kontinuální zkušenosti. To je nám jasné, když listujeme 

klasickými díly spirituality a hagiografie, která nám pro jáhenství neposkytuje žádné 

konkrétní modely ani vzory. Zkušenost našich farností s jáhenskou službou není také příliš 

bohatá.

Proto nás nepřekvapí, že rovněž teologie diakonátu nechává ještě široký prostor pro 

debaty. Realita diakonátu praktikovaného v našich místních církvích je skutečně evolutivní. Je 

ovlivněna také jinými skutečnostmi, které na sebe vzájemně působí: Zapojení laiků nejenom 

do apoštolátu, ale také do animace komunit, vznik nových služeb, pokles počtu kněží a jejich 

stárnutí, role presbyteria, potřeby evangelizace, aktuální misijní priority, krize a přesunutí 

potřeb angažování se, atd.

Budeme se tedy zabývat dějinami a posléze teologií obnoveného diakonátu, abychom 

vytvořili dobrý základ pro úvahu nad spiritualitou, která by byla typická pro nositele této 

církevní služby. Ano, to je právě jeden z hlavních cílů snahy, která mě vedla při zpracovávání 

tohoto tématu: Pokusit se najít odpověď na otázku, v čem spočívá specifičnost prožívání (tedy 

aspekt křesťanské duchovní zkušenosti) tohoto povolání ve srovnání například se zkušeností 

povolání ke kněžství. Měla by se ukázat jeho specifická tvář, i když samozřejmě jedním 

z důvodů jeho obnovení posledním koncilem byl jistě i rostoucí nedostatek kněžských 

povolání.

Je zde otázka osobního charakteru povolání člověka k diakonátu: Jestliže se tento úřad 

svěřuje mužům ,,pokročilejšího věku“, kdy a jak mohou autenticky začít vnímat toto 

povolání? Jak se liší toto volání Ježíšovo od povolání apoštolů (Mk 3,13: ,,…zavolal k sobě 

ty, které sám chtěl…“) na rovině spirituality – osobního vztahu k Ježíši Kristu? Někteří autoři 

na této rovině rozdíl nevidí: „Povolání k jáhenství je stejné jako povolání ke kněžství nebo 
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řeholnímu životu“ (Walter Kasper). Jiní zas naopak hodnotí tento rozdíl jako velmi podstatný 

(např. Jiří Kaňa).

Klíčový zájem této práce spadá tedy sice spíše do oblasti spirituální teologie, ovšem jednou 

z charakteristik (zejména současné) spirituální teologie, je její stálý obrat k dogmatickým 

pramenům, ze kterých se chce sytit. Usiluje totiž stále více o pohled, který by integroval 

teologický (systematický) rozměr s rozměrem křesťanské duchovní zkušenosti. Proto 

především pojednání o ekleziologických předpokladech jáhenské služby zkoumá význam této 

církevní služby v širších souvislostech základního poslání církve v dějinách. Jak se ukázalo 

během Druhého vatikánského koncilu, pojetí této služby totiž úzce souvisí s pojetím církve a 

samotné teologie.  Jde tedy o to odpovědět si na otázku po identitě diakonátu co možná 

nejúplnějším pohledem na samotnou církev, abychom mohli ocenit, do jaké míry odpovídá 

tato služba obnovené ekleziologii a základnímu poslání církve v podmínkách současného 

světa. Jaká je církev v celém bohatství svého tajemství? Nakolik se již odrazila tato obnovená 

ekleziologie koncilu v životě místních církví a farností? To je v některých případech zřejmé 

právě na základě zkušenosti s diakonátem. 

Jako hlavní pramen jsem využil dílo Alphonse Borrase a Bernarda Pottiera SJ La grâce du 

diaconat, což je pravděpodobně nejnovější ucelená publikace k tomuto tématu. 

Dalším hlavním pramenem je obsáhlý sborník Karla Rahnera a Heriberta Vorgrimlera 

Diaconia in Christo, který obsahuje mnoho zajímavých historických, dogmatických, 

liturgických a pastorálně-teologických příspěvků.

Pramen, který bych také rád vyzdvihl je poměrně aktuální publikace Alphonse Borrase Le 

diaconat au risque de sa nouveauté (2007).

Kromě teologické literatury týkající se diakonátu, ekleziologie (A. Dulles, Y. Congar, L. 

Bouyer, B. Forte atd.), spirituality (C. García, V. Kohut, F. R. Salvador atd.) a publikací, které 

podávají či reflektují poznatky nebo přímo průzkumy z praxe (A. Opatrný, P. M. Zulehner, 

M. Opatrný), pomohla k dotvoření této úvahy také účast na mezinárodní vědecké konferenci 

„Trvalý diakonát, pastorálně-teologické aspekty“ pořádané Teologickou fakultou Katolické 

univerzity Ružomberok (SR), která se uskutečnila 12. března 2009 v Košicích.

Práce je rozdělena do tří oddílů, jak napovídá již název. V první, historické části, se 

můžeme přesvědčit (především v kapitolách věnovaných etymologii, novozákonním a raně

církevním svědectvím), že tendence současné teologie diakonátu mají oporu v praxi 

starokřesťanského diakonátu především pokud jde o smysl pro různorodost církevních služeb 

a o určitou pluralitu v rámci samotného církevního úřadu. Tato pluralita ovšem, a to je 

důležité, je zdůvodněna hluboce teologicky, totiž trinitárně.
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Stěžejní je v této části také nástin okolností postupného úpadku diakonátu na začátku 

středověku a jeho vymizení jako trvalé služby v západní části katolické církve. Další 

důležitou kapitolou je pak samozřejmě Druhý vatikánský koncil, kde je také poměrně 

zajímavé nahlédnout do diskuzí koncilních otců ohledně obnovy diakonátu. Tomu ovšem 

předchází pro někoho možná překvapující zmínka o snaze Tridentského koncilu navrátit 

církvi původní „pluralitu služeb“ (ve frankofónní oblasti se používá výstižný termín 

pluriministerialité). V závěru první části se můžeme dočíst něco o praktické realizaci trvalého 

diakonátu v dnešní církvi (přidělení konkrétních úkolů, příprava a vzdělání jáhnů, akceptace 

ze strany církevních komunit, situaci v českých a moravských diecézích, atd).

Druhá část, věnovaná teologii diakonátu, začíná zasazením celé problematiky do širší 

ekleziologické perspektivy. Poté se pozornost zaměřuje na zásadní otázku po specifické 

identitě jáhna, přičemž je dáno slovo také různým autorům počínaje obdobím těsně před 

Druhým vatikánským koncilem (K. Rahner, A. Kerkvoorde) až po dnešek (A. Borras, P. M. 

Zulehner). V samostatných kapitolách jsou pojednána některá „ožehavá témata“ teologie 

diakonátu (např. svátostnost, nesmazatelný charakter, účast jáhna na kněžství, jeho vztah 

k ostatním službám v církvi, atd.) a v závěru druhého oddílu je řeč ještě o vlivu obnovy 

diakonátu na teologii církevního úřadu jako takového a na vnitřní architekturu církve.

Třetí, poslední oddíl celé práce je věnován spiritualitě. Po krátkém úvodu na téma 

spirituality svátosti svěcení se zaostřuje na otázku po specifickém ražení spirituality trvalého 

jáhenství. Promlouvají zde opět teologové doby předkoncilní (J. Lécuyer, K. Rahner) i 

teologové našich dnů (P. M. Zulehner) a je zde snaha zasadit spiritualitu diakonátu do 

kontextu proudů a perspektiv současné spirituality. Samozřejmě není možné se vyhnout 

problematice spojení se spiritualitou manželství.

Velmi důležitá je ovšem, jak již bylo naznačeno, kapitola o povolání k diakonátu. Tato 

oblast je totiž velmi specifická, zejména požadavek „zralejšího věku“ pro kandidáty jáhenství 

sebou nese řadu praktických otázek ohledně způsobu rozlišení a prožívání různých fází na 

osobní duchovní cestě tohoto povolání. 

Práce obsahuje také tři přílohy. První z nich nese název „Právní úprava jáhenské služby“, a 

mapuje situaci zejména na základě kodexu kanonického práva CIC 1983 a dokumentů o 

diakonátu vydaných římskými kongregacemi v roce 1998. Na závěr přináší porovnání se 

situací podle kodexu z roku 1917.

Druhá příloha „Diakonát a liturgie“ přináší kromě několika teologických úvah zejména 

živé svědectví liturgie jáhenského svěcení (především církví křesťanského Východu). Tento 
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poklad modliteb a obřadů může v některých případech hovořit výmluvně o spiritualitě i 

teologii diakonátu (lex orandi – lex credendi).

Tématem třetí přílohy jsou stručné dějiny jáhenek.

Pokud bychom chtěli shrnout přínos reflexe posledních desetiletí na poli našeho tématu, 

zdá se, že již postupně vykrystalizovaly některé základní body, kterých je třeba se držet. 

Představa o podstatě jáhenství dostává jasnější kontury. 

Z pohledu na dějiny diakonátu a také na základě hledání teologické identity a specifické 

spirituality této církevní služby vyplývají jako podstatné tyto opěrné body:

1. První bod se týká vůbec samotného přístupu k této otázce, tedy k otázce po významu 

obnoveného diakonátu pro církev dnes. Jestliže diakonát je od počátku součástí trojjediného 

církevního úřadu a má svátostnou povahu, znamená to, že jeho význam je teologický a je 

třeba tento význam „pokorně očekávat“, nikoli posuzovat účinnost služby pouze z pohledu 

utilitaristické logiky (nejasné hranice mezi pravomocemi laiků a hierarchie spíše dosvědčují 

jednotu Božího lidu a úřadu, který stojí v jeho službě).  Výrazem „pokorně očekávat“ je 

míněn ten fakt, že jakékoli církevní zřízení, které je ius divinum znamená přeci především 

dar, tedy jedná se v zásadě o směr od Boha k nám. Dar není ze své povahy něčím, co je 

předem zcela vypočitatelné. Obdarovaný si nemůže zpravidla předem určovat, co má nebo 

nemá dostat. To platí vlastně u všech svátostí – to podstatné jakoby víme, ale nikdy 

nemůžeme předem vyloučit, jakých milostí se nám dostane. Diakonát byl tedy uveden znovu 

do života na základě konkrétních dějinných okolností, které je zřejmě třeba považovat 

za znamení času (uvádí se také určité pastorálně-teologické důvody pro svátostné udílení této 

služby: větší vážnost u věřících, zdůraznění významu této služby, přitažlivost, nedostatek 

kněží, nové společenské a kulturní potřeby, na které nestačí kněží ani aktivity laiků, 

apoštolát), ale z jeho svátostné  povahy vyplývá, že adekvátním postojem je otevřenost vůči 

významu, který zřejmě bude překračovat tento obzor. 

2. Dalším výsostně důležitým bodem je nutnost neztratit ze zřetele jádro samotné 

křesťanské víry. Proto je důležité zasazení do ekleziologické a potažmo co nejširší teologické 

perspektivy (viděli jsme také, že začátek úpadku diakonátu splývá s určitou ekleziologickou 

krizí – s postupujícím přerodem „církve vyznavačů“ v „církev mas“ a s nástupem 

„křesťanstva“, v jehož rámci se vytváří privilegované třídy a pozornost se postupně 

soustřeďuje na duchovní moc). Jak už bylo mnohokrát potvrzeno, ekleziologie, která se 
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nejlépe snoubí s institucí diakonátu v církvi, je ekleziologie communia, jejímž základem je 

obraz církve jako ikony Trojice, společenství s Bohem i s bratřími, jednota v mnohosti jako 

účast na trojičním životě lásky. Takový pohled na úřad, který by jej chápal pouze jako 

reprezentaci Krista by mohl být jednostranný a musí být doplněn pohledem na úřad jako 

reprezentaci církve (ekleziálně-pneumatologický aspekt). Tyto dva jsou navzájem dialekticky 

přiřazeny a nachází jednotu pouze v trinitárním pohledu na dílo spásy.  Gisbert Greshake 

říká, že také o církevním úřadu platí Hegelovo slovo: Pravda je pouze v „Celku“.

Jestliže trojí úřad v církvi – episkopát, presbyterát a diakonát – je ustanoven samotným 

Pánem, pak není možné, aby se v něm nějakým způsobem neodráželo tajemství Nejsvětější 

Trojice, tak jako ostatně v celé církvi. Spása, kterou Pán Ježíš přináší, je účast stvoření 

(zejména člověka) na společenství lásky Otce, Syna, Ducha svatého. To je cíl celé ekonomie 

spásy, totiž návrat stvoření a člověka k trojjedinému Bohu, od něhož vyšly. Proto akt 

založení církve, pro spásu tak rozhodující, nemohl zůstat nepoznamenán touto skutečností. 

Pán přinesl na zemi život Trojice a chce jej skrze církev zvěstovat a ukázat všem lidem. 

Vztahy v církvi, vztahy mezi úřady biskupa, kněze a diákona by měly v dobrém smyslu slova 

vyvádět z míry ty, kdo jsou zvyklí pouze na vztahy v lidské společnosti.  V praxi skutečně 

římské dokumenty varují před postojem vnímání biskupa jako zaměstnavatele a jáhenské 

služby jako podřízené činnosti v profánním smyslu. 

Ovšem tak jako Otec je „počátek bez počátku“, má v biskupovi počátek kněžství i služba 

(sacerdotium et ministerium). Dynamické a více křesťanské chápání Nebeské hierarchie

Pseudo-Dionýzia Areopagity ukazuje, že nemá jít o prosté pasivní podřízení se nižších členů 

vyšším.  Jedná se totiž spíše o Thearchii prodlouženou na rovinu stvoření, kdy každý člen 

hierarchie realizuje sám sebe nejvíce tím, že všechny dary, které od Boha přijal předává dál 

a to tak, že jeho prostřednictví se téměř ztrácí. Každý člen v hierarchii má tedy s Bohem 

vztah „zprostředkované bezprostřednosti“. Jsme tedy opět přivedeni k tajemství Trojice, 

kterému odpovídá spíše triangulární model vztahů biskup – kněz – diákon, tedy kněžství 

a jáhenství jako dva odlišné způsoby účasti na poslání biskupa. Není možné ani jeden 

z těchto dvou aspektů zanedbat, aniž by utrpěla pravá tvářnost církve. Společně biskup, kněží 

a jáhnové jsou nositeli jedné a téže svátosti ordinace, v jejich vlastní specifičnosti 

a komplementárnosti.  Svátost připodobňuje každého Kristu  podle jednoho z mnoha hledisek 

jeho pozemského a věčného poslání. Skutečnost, že by se žádný ze stupňů nemohl obejít bez 

ostatních dvou znamená, že pouze společně představují Krista, jediného velekněze.     

Nesmíme opomenout ale ani ostatní přístupy k tajemství církve, neboť jen tak se vyhneme 

jednostranným pohledům. Právě služba diákona se ukazuje jako činitel korigující tendenci 
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upadnout do různých extremismů. Ekleziologie Druhého vatikánského koncilu opět 

odkryla všechny rozměry tajemství církve a diakonát se v rámci této ekleziologie jeví jako 

důležitý prvek v jeho vyjádření a uskutečnění. Dá se říci, že Druhý vatikánský koncil dal 

odpověď na otázku o povaze obnoveného diakonátu především implicitně ve své 

ekleziologii. Tím vlastně otevřel cestu, aby specifikum diakonátu bylo v církvi prožíváno, 

nacházeno a teologicky reflektováno.

3. Diakonie je podstatnou dimenzí křesťanské existence i jednání a také úkolů, struktury 

a funkce církve jako celku. Jejím kořenem je láska Boha k člověku a významná je pro ní 

jednota lásky k Bohu a k bližnímu, bratrské služby a bohoslužby.  Nesmí dojít k tragickému 

rozdělení církevního života na zbožnost a diakonii. Mystika a politika je svázána, jako láska 

k Bohu a k bližnímu. Jinak by diakonie duchovně vykrvácela a zbožnost by ztratila 

diakonickou sílu. Aby se nezapomnělo na to, že Slovo se stalo opravdu tělem (nejen slovem), 

můžeme s trochou nadsázky říci, že koncil nemohl udělat nic příhodnějšího než obnovit 

v církvi diakonát. Církev se totiž nemůže úplně zříci zodpovědnosti za to, jestli člověk selže 

ve svém přijetí slova Božího, jak se domnívaly některé proudy teologie slova.  Musí mu jej 

hlásat nikoli pouze s vytrvalostí, ale i přesvědčivě, což může znamenat právě osvědčení skrze 

skutky lásky. Bůh vysvobozuje člověka z Egypta, aby mu později nabídl věci vyšší –

Smlouvu.  A podobně je tomu u diakonátu: Nejprve spása podle člověka a pak spása podle 

Boha. Ježíšova láska přeměňuje něco, co je jen lidské jako projev solidarity, v to, co již je 

z Boha.

4.  Dále je důležité vnímat těsný vztah církevní služby a místní církve. Tento vztah dlouho 

nebyl tak zřetelný, protože veškerá pozornost se zaměřila na vztah „služba a eucharistie“. 

Pouto mezi biskupem a místní církví je konstitutivní pro všechny úvahy o službě biskupa 

a tím i o presbyterátu a diakonátu, které participují na svátostnosti ordo. Ve světle tohoto 

vztahu mezi službou a komunitou je právě různost služeb v místní církvi chápána jako celek 

toho poslání, které je právě místní církev povolána vykonávat a žít. Skrze přílišné 

zdůrazňování moci ordo byla vyprázdněna svátostná dimenze církve jako takové ve prospěch 

jednotlivých svátostí církve, hlavně eucharistie a s ní spojeného kněžství.

Ukazuje se, že přetrvávání distinkce mezi ordo a jurisdikcí a teologie služby zakládající se 

na moci nad svátostmi jsou největšími překážkami teologie diakonátu, která respektuje 

jednotu svátosti svěcení a zakotvení služeb v církvi a pro místní církev.
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Pravá jáhenská služba proto bude vycházet ze základních společenství. V bezejmenných 

a příliš centralizovaných společenstvích není prostor pro službu a pro její podporování. 

Panuje všeobecné mínění, že další rozvoj služby diákona je třeba promýšlet v sepjetí 

s konkrétními potřebami křesťanské komunity, jeho identita by se měla vynořit uvnitř 

jednotlivých služeb.

Na tomto místě bychom měli možná zmínit také nutnost vědomí začlenění do sboru jáhnů, 

kterou jsme vícekrát zdůraznili. Ale skutečnost sboru jáhnů jako kolektivu zakotveného 

v přijetí svátosti sboru není ještě příliš rozvinutým tématem v římském magisteriu. Jeho 

teologie v římských dokumentech nepřijala dosud naplno to, co se uplatnilo v kolegialitě 

biskupů a v revalorizaci presbyterátu, totiž skutečnost integrace do sboru věřících, kteří 

nesou solidárně službu, pro kterou byli ordinováni.

5. Není možné vnímat diakonát jako náhradu za kněžství presbyterů. Tato tendence, 

jakoby setrvačností se obrátit k jáhnům a odložit tak odvážné volby, které se vnucují zde byla 

a je, to již dobře víme. 

Zatímco kněžství symbolizuje společenství církve, které Kristus již definitivně shromáždil 

na základě velikonočního tajemství, diakonát je také připomínkou toho, že toto 

shromažďování křesťanské komunity ještě není u konce, ještě mnoho bratří a sester 

Kristových trpí fyzicky i duchovně někde venku. Jáhni mohou v této perspektivě tedy jakoby 

„vyrušovat“, „táhnou“ církev mimo sebe, svým způsobem církev uvádějí do „stavu misie“. 

Je nepopiratelným faktem, že existence trvalého diakonátu  pomáhá usměrňovat zaměření 

veškeré pozornosti na presbyterát jako by se celá apoštolská služba realizovala výhradně 

ve služebném kněžství. Tak by měl být diakonát klíčem k obnově služby v církvi. Nebezpečí 

novosti diakonátu je ovšem v tom, že nebude poznán ve své originalitě. Sami jáhnové 

vnímají a vyjadřují svou identitu odlišnou od identity presbyterů: služebník lidí v nouzi, 

znamení solidarity Boha s člověkem a most mezi těmi kdo jsou daleko a církví. 

6. Specifičnost jáhenské služby do značné míry spočívá v osobním esse diakona, tedy 

na rovině bytí. To, čím jsou, představuje originalitu toho, co konají. Také pravé Kristovo 

kněžství se zakládá na „osobě“ nikoli na jejím díle, které dostává pravý význam teprve 

na základě osoby. Význam diakonátu je do značné míry dán tím, že určitým způsobem 

integruje různé stránky života z evangelia a tímto spojením symbolizuje pravou povahu 

církve, dává jí věrohodnost.  Aby církev, která hlásá radostnou zvěst, byla skutečnou svátostí, 

musí jednak odpovídajícím způsobem prokazovat slova hlásání i svou viditelnou podobu 
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jako věrohodnou pro svět – to je rozměr služby, diakonie – a jednak by tyto dimenze měly 

být pokud možno co nejvíce integrovány – a to se v případě diákona realizuje přímo 

v jednotě jeho osoby. Je svazkem živé jednoty mezi každodenním křesťanským životem 

a svátostným životem, mezi činnou láskou a oltářem. Právě prostřednictvím služby liturgie, 

hlásání a diakonie mají šanci přivést do vědomí věřících spojení víry s životem.

Pro plodnost jejich služby, kterou vykonávají v běžných podmínkách života lidí, bude 

významným bodem svědectví života a koherence celé jejich existence. Nesmí se oddělovat 

skutečnost a její vyjádření, křesťanská láska a svátosti – tedy to, co by mělo být jednotné, 

aby se neoslabila základní svátostná povaha křesťanství, církve nebo křesťanského kněžství 

jako služby  budování Kristova Těla a pokračování v jeho výkupném díle. 

Tato potřeba reprezentace jednoty hlásání a služby je zvláště důležitá v moderní 

společnosti. Pouze tam, kde byla zrušena distinkce mezi církví a společností, ztratila se 

myšlenka církve jako svátosti. Proto snad potřeba diakonátu není na první pohled tak zřetelná 

v zemích s většinovým tradičním katolicismem. Ovšem často právě tam je potřeba 

„diakonizace“ církve vnitřním požadavkem zjevení její pravé tváře. Milost diakonátu – to je 

služba bratřím, díky níž je zřejmé, že eucharistie je slavena v pravdě. 

Sem patří také téma symbolického chápání služby. Komplementárnost úřadů se 

neuskutečňuje na úrovni striktního a výlučného rozdělení práce, ale na úrovni symbolické, 

svátostné „reprezentace“.Vztah mezi některými (služebníci) a celkem věřících dovoluje 

církvi držet pohromadě (synballein).

Pro symboliku jáhenské služby má význam také závazek stability životního stavu.

7. Často se hovoří o tom, že je nutné, aby církev dokázala být také blízko dnešnímu 

člověku a světu. Jáhni mají být takovou blízkou tváří církve. Jejich místo by nemělo 

přečnívat, ono je charakterizováno především bratrstvím a pokorou, přátelstvím 

a pohostinností. Jáhni vtělují péči církve sloužící a chudé. Nestačí jen někomu něco dát 

a přitom mu zůstat cizí, to není křesťanská služba, ale jde o překonání cizoty, o sdílení. 

Jeden z impulzů obnovení diakonátu spočívá opravdu v lepším promyšlení vztahu církve 

a světa. Přítomnost diakonátu v církvi nám připomíná, že neodpovídá křesťanství hodnotit 

vztah světa a Božího království jako naprostou diskontinuitu. To je ale skutečnost natolik 

komplexní, natolik náročná, že je nejspíš opravdu moudré mít pro takovou službu zvláštní 

„úřad“ a  svěřit jej mužům, kteří již nějakým způsobem jsou takto blízcí různým oblastem 

života a mohou přispívat k jejich evangelizaci.
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Reaktivace diakonátu v některých zemích skutečně posloužila ke zjevení misionářské vůle 

a k podpoře inkulturace víry pomocí kapitálu zkušenosti jáhnů, který představuje život 

manželství a rodiny, jejich profesionální zapojení, jiné způsoby angažování a společenské 

vztahy, které to sebou přináší. 

Zdá se, že Kristem ustanovený zprostředkující úřad diákona je vhodný také k tomu, aby 

čelil nebezpečí rozštěpení na společenské třídy a rozkolu mezi posvátným a profánním (tak 

jako u židovského a pohanského kněžství) a uskutečňoval vykoupení světa harmonickým 

způsobem. Přináší modifikaci obvyklého kanonického stavu statutu kléru vzhledem 

k církevním zvyklostem způsobu vykonávání povolání, možnostem jejich angažovanosti 

v politice a odborech, v otázce volby manželství a celibátu. Jáhenská služba se tak jeví jako 

snadno dostupný opěrný bod pro laiky, protože je konána způsobem, který je jim velmi 

blízký. Diákon zjevně osvědčuje před církví, že všichni křesťané jsou „ve službě”, že všichni 

mají důležitý úřad, který je třeba zastávat, třebaže jsou plně ponořeni do skutečnosti tohoto 

světa. 

Pro pochopení identity diakonátu se ukazuje jako nezbytná eschatologická perspektiva 

života křesťana a života církve. Podle průzkumu je u jáhnů obecně velká otevřenost pro 

eschatologickou dimenzi víry. Křesťanství je nadějí pro člověka a celý jeho svět. Proto 

diakonát dosvědčuje péči církve o celkovou spásu včetně její materiální dimenze.

V úkolech, které jsou jim přiděleny nebo službách, které jsou jim svěřeny, nám jáhni 

připomínají, že skutečný prostor misie církve není nějaký dílčí prostor, ale samotný prostor 

celého světa lidí, kterému Kristus přišel sloužit. Proto také může diakonát nabývat různých 

podob. Snadno se přizpůsobí okolnostem a stává se tak velmi „polymorfní“ skutečností. 

Někteří dokonce zastávají názor, že  kdyby se vytvořil příliš detailní profil diakonátu, mohlo 

by to spíše rušit jeho další vývoj.  

Vždy ale musí být zřejmé, že pramenem této lásky a této služby je eucharistie. Z toho 

ovšem vyplývá další základní opěrný bod:

8. Jáhenství není myslitelné bez vztahu ke službě eucharistii. Znamení evangelní lásky 

nemůže být redukováno na kategorie čisté solidarity, ale musí být vnímáno jako koherentní

důsledek eucharistického tajemství. Pohled na bližního nesmí ztratit pohled na Boha.

Eucharistie v sobě snoubí kněžský a služebný ráz. Skrze eucharistii je dána jednota tak 

rozličných úkolů diákona. Proto eucharistie ve službě diákona má také význam sjednocení 

a společné identity všech „typů“ jáhenství.
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Ukazuje se zde v praxi tento princip: Z blízkosti Bohu plyne blízkost člověku, 

ze spirituality vyplývá sociální jednání, z mystiky politika. 

9. Neměli bychom pominout ani přínos ekumenický. Obnova diakonátu vykonávaného 

trvale navrací znovu katolické církvi plnou rozličnost ordinovaných služeb zachovanou 

v pravoslavné církvi a ve starých církvích Východu. Také v pojetí některých protestantů by 

měli jáhnové bdít nad diakonálním vědomím komunity.

10. Pokud se týká spirituality diakonátu, je to oblast, kde můžeme výrazně vnímat  určitou 

novost a proto snad také některé nedostatečně zodpovězené otázky a nedořešené úkoly. 

Rozměr služby nemůže být v žádném případě jediným nositelem spirituality jáhnů. Je to 

esenciální složka, ale ne výlučná. Spiritualita jáhna je komplikovanější, než spiritualita kněze 

nebo laika. Jeho spiritualita musí totiž sjednocovat mnohé aspekty. Jeho specifická 

spiritualita se odvozuje jednak z ontologického vztahu ke Kristu Služebníku – téma 

configuratio je tedy tématem spirituality (Nesmíme jej ale redukovat na pouhou podobnost. 

To by se rovnalo přílišnému zdůraznění rozměru kristologického na úkor pneumatologického 

a znamenalo by to také neúměrné zatížení individua morálním exemplarismem v duchu 

nezdravého sakramentalismu. Pokud uvážíme církevní charakter povolání k diakonátu, jeho 

osobní integraci skrze jáhna, stabilitu stavu a věrnost ve službě, přínos manželského života –

to jsou skutečnosti, které nám připomínají, že duchovní zkušenost jáhnů se rozvíjí právě také 

v této perspektivě pneumatologické a církevní. Když si to uvědomíme, vyhneme se 

nebezpečí upadnout v případě diakonátu do perspektivy příliš výlučně christologické kněžské 

spirituality posledních staletí).

Dále se jáhenská spiritualita odvozuje ze svátostného vztahu k biskupovi, kolegiálníhio 

vztahu k presbyteriu, služebného vztahu ke společenství a v případě ženatého jáhna ze vztahu 

manželského a otcovsko-synovského ke své rodině jako domácí církvi. Zde musí být 

přikládán mimořádný význam souladu mezi svátostí svěcení a svátostí manželství, mezi 

jáhenskou spiritualitou a spiritualitou manželství – láska ženatého jáhna k jeho manželce 

a dětem je vždy na prvním místě jeho služby lásky. Musí se také předejít mylnému chápání, 

že přijetím diakonátu se uděluje něco víc k svátosti manželství v tom smyslu, že by dvojice 

nalezla teprve v ordinaci dovršení svého manželského povolání.

Jáhen bude tedy zakládat svou osobní spiritualitu na pastýřské službě a dotvoří ji dalšími 

specifiky, zejména pastoračními úkoly a životním stavem. Záleží na potřebách misie v daném 
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místě, ale také na osobních dějinách jednotlivce, jaká dominantní zabarvení spirituality se 

vynoří ve vykonávání jeho služby. 

Spiritualita jáhna „samaritána“ je dána právě osobní zkušeností, kdy mu bylo pomoženo 

v jeho vlastních osobních ranách. Jeho spiritualita vyplývá z odhalení lásky Boží. Tato 

spiritualita jáhna samaritána předpokládá schopnost naslouchání, taktu, jemnosti, pozornosti 

a blízkosti lidem, ale také duchovní zralosti poznamenané silným vědomím Boží aktivity 

ve vlastním životě. 

Spiritualita jáhna „proroka“ je spiritualitou přítomnosti, soudružství, jako to vidíme 

u Ježíše na cestě do Emauz (Lk 24,15–35). Vyplývá z odhalení Božího příslibu v srdci našich 

dějin, který je otevírá pro naplnění. Ve stopách proroků Starého zákona jsou svědky Božími, 

strážci jeho příchodu, aby ohlašovali zlo a hřích, ale také naplnění příslibů. Aby byl 

přesvědčivý, musí sám bojovat proti velkým pokušením, které hlásá: Vlastnění dober s iluzí 

jistoty (mít), hledání moci jako zcela iluzorní nadvlády nad událostmi a osobami (moci), 

narcistické oslavování sebe s nebezpečím arogance a  pýchy (něco znamenat).

Spiritualita jáhna „pastýře“ tryská ze zkušenosti učedníka, který se vydal na cestu 

následování (sequela Christi). Vyplyne z existenciálního objevu, že Ježíš Kristus je učitel 

a Pán, který volá k následování v důvěře a věrnosti. Jáhen pastýř má jasné vědomí moci Boží 

aktivity, zná moc hořčičného zrnka (Mt 13,31-32), protože má zkušenost v srdci vlastního 

života a ve vykonávání své služby, zná moc Božího slova, ale také ví, že Bůh nejedná bez 

nás a že počítá s naší svobodou a spoluprací.

Tyto profily jsou určeny osobností jáhnů, jejich charismaty, jejich osobními cestami, 

jejich duchovní citlivostí, jejich teologickými a pastoračními tendencemi atd. Na základě 

různosti potřeb, míst nasazení, úkolů a osobností dotyčných se před námi otevírá celý vějíř 

způsobů povolání, realizací diakonátu a relativně odlišných jáhenských spiritualit.

Zajímavé otázky ovšem nabízí téma povolání k diakonátu a přístupu k této službě. Jako 

vnitřní volání, předpokládá povolání základní disponovatelnost vzhledem k vůli Boží, která 

nemůže být poznána, leč v církvi. Povolání je totiž komplexní skutečností, kdy jednotlivec 

jednak zakouší naléhavé volání Boží ve svém srdci a jednak vnímá potřeby církve, které se 

mu stávají objektivním potvzením autentičnosti subjektivního prožitku povolání. A platí to 

také naopak, jestliže někdo vnímá naléhavé potřeby místní církve, měl by zaslechnout také 

Pánův hlas v tom nevýslovném dialogu lásky. Toto povolání bude vždy také osobní. Boží 

povolání nelze vysvětlit jako výzvu ze strany komunity, kterou pak dotyčný pouze vnějším 

způsobem interpetuje jako povolání ze strany Boha. Svěcení je přeci možné udělit pouze 

tomu, pro nějž  je toto povolání vlastním existenciálním strukturním principem života. 
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Ale právě protože na jáhna může být vysvěcen pouze ten, pro koho je tato apoštolská 

služba povoláním v metafyzicko-teologickém smyslu, je zde otázka, jak má kandidát 

prožívat a duchovně uchopit etapu začlenění se do své role ve světě, do svého občanského 

povolání. Skutečnost, že jsou svěceni muži „pokročilejšího věku“ je totiž zdůvodněna 

záměrem, že církev si přeje mít v jáhenství určitý prvek začlenění a těsnějšího propojení 

hierarchického církevního úřadu s životem laiků v tomto světě. Aby se kandidát začlenil, 

potřebuje tedy ještě před přijetím svěcení k tomuto úkolu určitý čas (řádově několik let). 

Toto období je právě zajímavé z hlediska spirituality, neboť takový křesťan volí určité civilní 

povolání, které ale není jeho vlastním povoláním v tom metafyzicko-teologickém smyslu, 

o kterém hovořil Karl Rahner. Zde je tedy možná ze strany církve určitý dluh vůči takovým 

mužům. Je totiž třeba nabídnout již v tomto období zvláštního „mezičasu“ určité povzbuzení, 

někdy oporu nebo možná již nějaký způsob formace. 

11. Objevuje se skutečně naléhavá potřeba ukázat mladým lidem ve farnostech reálnou 

možnost povolání k jáhenství. Někteří mladí lidé by se mohli rozhodnout lehkovážně pro 

kněžství, protože si myslí, že je to jediná služba v církvi, jediná její forma. Pokud totiž 

nějaký mladý muž cítí touhu věnovat se službě v církvi, myslí automaticky (a možná, že 

v některých případech k tomu právě není povolán) jedině na kněžství. Pokud by byla jasnější 

perspektiva této různorodosti církevní služby, pak by se možná rodily také kvalitnější 

kněžské osobnosti, které by plně  svobodně volily celibátní formu života .

12. Podmínky pro přijetí a podmínky samotné formace jsou klíčovým parametrem pro 

expanzi trvalého diakonátu. Měly by se podobat co možná nejméně tomu, co se požaduje 

od kandidáta kněžství, neboť diakonát  přestává být chápán jako etapa přípravy ke kněžství. 

Hlavním kriteriem by se měla zcela přednostně stát křesťanská pevnost, lidské zkušenosti 

a stabilita rodinného a osobního života. Disciplína katolické církve chce a priori zajistit 

nikoli dokonalé nadání, kvalifikaci, ale dostatečnou schopnost  přijmout závazek, plnit jej 

před ostatními a držet se ho.

S potěšením můžeme pozorovat, že to, čeho jsme svědky v teologii (mám na mysli  stále 

jasnější vědomí teologické originality diakonátu a nemožnosti pojímat jej jako náhražku 

za službu kněží) dopřává Duch svatý také jednotlivým jáhnům na rovině jejich osobní 

zkušenosti: Totiž často také ti, kteří to takto původně chápali a zvolili jáhenství jako 

alternativu v minulosti zamýšleného kněžství se v průběhu času poměrně ochotně ztotožňují 

s diakonickým rozměrem své služby.
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