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Úvod 

Homosexualita v křesťanství je tématem velmi diskutovaným. Četnost těchto diskuzí, ať už se 

obracejí k homosexualitě čelem, či zády, ať už se jí snaží do církví implementovat, nebo jí z nich 

naopak vystrnadit, tato četnost dokazuje, že homosexualita v křesťanství existuje a že v životě 

věřících není otázkou okrajovou. Slovy Roberta Nugenta a Jeannine Gramick „Homosexualita je 

přirovnávána k rybí kosti, která církvi uvízla v krku tak, že jí církev nemůže ani vyvrhnout, ani celou 

spolknout.“1 Díky této ambivalenci se homosexualita v církvi stává námětem četných románů, filmové 

tvorby i námětem seriózních vědeckých prací. Námětem této práce je homosexualita duchovních, 

přesněji způsob, jakým duchovní křesťanských církví vtěsnávají svou orientaci do mantinelů 

stanovených danou církví a porovnání jejich osobního konceptu homosexuality s normativním 

pohledem dané církve, vyjádřeným církevními dokumenty. Přestože ve společnosti dochází 

v posledních letech k dříve nebývalé otevřenosti k tomuto tématu, uvnitř většiny církví je 

homosexualita stále tématem tabuizovaným, ke kterému se většina duchovních staví tak, jako by 

neexistovalo. Do jaké míry je personální pojetí homosexuality reakcí na oficiální názor, mlčení, 

případně na zamítavá stanoviska místních pastoračních činitelů a do jaké míry je produktem 

teologických diskuzí, osobního svědomí a mimocírkevního pojetí této tématiky, není z těchto důvodů 

lehké vyzkoumat. Cílem mé práce je k objasnění celé této problematiky přispět. 

Ve své práci navazuji na bakalářské práce Hany Šimkové a Kláry Bártové, které se však obě věnují 

homosexualitě pouze v kontextu římskokatolické církve a na diplomové práce Jany Moravcové a 

Jakuba Palkoviče2, v nich lze kromě vyčerpávajícího přehledu vnímání homosexuality, jejího dělení, či 

informací o modelech homosexuálního života v západní společnosti, nalézt i detailní rozbor a 

zhodnocení jednotlivých biblických pasáží a dokumentů římskokatolické církve vztahujících se 

k tématu, jimiž se z tohoto důvodu ve své práci zabývám jen okrajově. Vztahů homosexuality a církve 

se částečně dotýká práce Pavlíny Janošové, Homosexualita v názorech současné společnosti3, která 

porovnává přístupy a teologické pohledy na homosexualitu v jednotlivých církvích a zjišťuje mimo 

jiné i názory praktikujících křesťanů na homosexualitu, pokusy o integraci homosexuality a 

křesťanství u USA se zabývá práce Martina C. Putny, Křesťanství a homosexualita v USA, pokusy o 

                                                           
1
 Robert Nugent STM a Jeannine Gramick, PhD, Homosexuality: Protestant Catholic and Jewish issues; a 

fishbone tail in: Richard Hasbany, PhD, Homosexuality and religion, str. 7, („Homosexuality is compared to a 
fishbone caught in the church’s throat that the church can neither eject nor swallow entirely.“) 
2
 Názvy prací a odkazy na jejich www verze v repositářích jednotlivých univerzit, viz seznam literatury. 

3
 Pavlína Janošová, Homosexualita v názorech současné společnosti, Karolinum, 2000, na str. 81-86 jsou 

například shrnuty teologické názory na homosexualitu, str. 130-138 pak obsahují průzkum názorů mezi věřícími 
homosexuály. 
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integraci4. Ze zahraničních prací, zabývajících se tímto tématem, lze jmenovat práci Marka D. 

Jordana, The Silence of Sodom, která se ovšem také zabývá homosexualitou pouze u katolických 

kněží, nebo sborník Homosexuality and Religion, vydaný editorem Richardem Hasbany, PhD. 

Homosexualita duchovních se také objevuje v zahraničních pracích zabývajících se celibátem, či církví 

obecně. Vztahem všech křesťanských církví k homosexualitě duchovních se, pokud je mi známo, 

v České republice dosud nezabývala žádná z vědeckých prací. 

Moje práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola vysvětluje pojmy, které jsou pro účely práce 

nezbytné, provádí shrnutí historie církevního pohledu na homosexualitu, nutné pro pochopení 

normativních stanovisek jednotlivých církví a shrnutí současné sociální reality, oboje je vzhledem 

k podrobným rozborům ve výše uvedených pracích spíše orientační. V druhé kapitole se zabývám 

normativními pohledy jednotlivých církví na homosexualitu, tak jak jsou dány oficiálními dokumenty 

a Biblí. V třetí kapitole popisuji empirický výzkum, který jsem provedl ke zjištění personálních 

konceptů homosexuality u duchovních křesťanských církví, čtvrtá kapitola pak obsahuje závěry 

tohoto výzkumu a porovnání zjištěných osobních konceptů s normativními pohledy jednotlivých 

církví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 První část: Souvislosti 4,2009 (str. 46-61), druhá část: Souvislosti 1,2010 (str. 48-70). Práce se zabývá 

pohledem na integraci jak na společenském a církevním poli, tak na poli biblistiky a teologie. 
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Kapitola 1. - Homosexualita – základní orientace v problematice 

Podle encyklopedie Universum je homosexualita „sexuální náklonnost mezi příslušníky stejného 

pohlaví, sexuální vztah mezi muži, nebo mezi ženami (…), rozšířená mezi všemi přír. i kulturními 

společenstvími“5, jedná se však o obecný termín používaný pro dva odlišné pojmy. Je nutno rozlišovat 

mezi homosexuální orientací, což je citová a erotická preference sexuálního partnera stejného 

pohlaví a mezi homosexuálním chováním, což je sexuální zkušenost se stejným pohlavím, která však 

nemusí být vedena citem a partner stejného pohlaví nemusí být nutně partnerem preferovaným. 

Zatímco homosexuálně orientovaní jedinci tvoří podle různých odhadů 3-5% populace6, procento 

jedinců praktikující homosexuální chování je daleko vyšší, homosexuální chování též pozorujeme u 

mnoha druhů zvířat a jeho vnímání se v různých kulturách a dobách silně liší. Do počtu homosexuálů 

bývají někdy započítávání jedinci, kteří sebe sami definují jako bisexuální, tedy nevyhraněné pro 

žádné z pohlaví, sexuální atraktivita pro tyto osoby bývá zpravidla určována jinými činiteli, než 

pohlavím, takový jedinec se může chovat jak heterosexuálně, tak homosexuálně. Homosexuálem 

nepřestává být člověk, který se sexuální aktivity zcela zřekl, či se po celý život, nebo jen jeho určitou 

část, sexuálně chová v rozporu s vlastní orientací. Jako homosexuál naopak nemůže být brán člověk, 

který z náhražkových, či sociálních důvodů projevuje homosexuální chování, ač jeho skutečná 

orientace je heterosexuální. Rozlišení mezi orientací a chováním je pro tuto práci podstatné, zatímco 

k sexuální orientaci se většina církví staví jako k danému faktu, homosexuální chování je v církvích 

obvykle chápáno jako hřích a jako takové tedy i odsuzováno. 

Původ homosexuality není dosud spolehlivě objasněn, velmi často se však objevují důkazy pro 

biologickou dispozici, založené na pitvě mozků homosexuálů, ve kterých lze nalézt významné rozdíly7, 

velmi zajímavý a záhadný je též syndrom starších bratrů, kteří v sobě objevují homosexuální orientaci 

častěji.8 Staršího původu a dnes obecně méně přijímané jsou teorie o vlivu výchovy na sexuální 

orientaci, či o dobrovolném výběru homosexuální orientace, jakožto životního stylu, i když toto 

zdůvodnění homosexuality přetrvává ve výkladu mnoha křesťanských církví. Psychologickým 

vysvětlením homosexuality se zabývali velcí teoretikové osobnosti, například S. Freud její příčinu viděl 

ve fixaci na matku, spojenou se strachem z incestu a konfliktem s otcem, tato triáda pak podle jeho 

teorie vede k odmítnutí touhy po jakékoliv ženě.9 C. G. Jung pak v návaznosti na Freuda tvrdí, že 

homosexualita „je zčásti následkem mateřského komplexu, zčásti je přirozeným účelovým 

                                                           
5
 Encyklopedie Nové Universum, str. 359, heslo Homosexualita 

6
 Saul Kassin, Psychologie, str. 310, ve stanovení procenta se Kassin opírá o Kinseyho a Diamondovy studie. 

7
 Viz studie Simona LeVaye o velikosti jádra hypotalamu z roku 1991in: Saul Kassin, Psychologie, str. 310 

8
 Tamtéž, str. 310-311 

9
 Gianfrancesco Zuanazzi, Homosexuální stav, definice a příčinné faktory in: Homosexualita a křesťanská 

antropologie, sborník, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1998, str. 38 
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fenoménem (znemožnění rozmnožování).“10 Vzhledem k tomu, že diskuse o příčinách homosexuality 

se zdaleka neblíží svému konci, žádnou z uvedených teorií nejde beze zbytku potvrdit, či vyvrátit. 

1..1 Stručný přehled vývoje pohledu křesťanství na homosexualitu 

Koncept homosexuality jako trvalé orientace je konceptem moderním, v hlubinách dějin jej 

proto budeme hledat marně. Co však nalézt lze, jsou jak sexuální, tak citové vztahy osob stejného 

pohlaví, které se objevují v rámci společensky přijímaného bisexuálního chování. Z předkřesťanských 

dob tak známe například chování antických Řeků, o jejichž lásce ke stejnému pohlaví se dozvídáme 

z Platónova dialogu Symposion. Časté doklady nacházíme i ve starém Římě, jmenovat lze například 

Petroniův Satyrikon, výrazně zamítavý byl však k tomuto chování postoj židovského náboženství. 

Mladé křesťanství tak po svém vzniku vstoupilo do kulturního prostředí naplněného odstupem 

k tělesnosti, po Konstantinovském obratu roku 325 se židovsko-křesťanská tradice dostává do 

popředí a s ní i rozpolcenost vztahu křesťanství k sexualitě, kterou antická církev pokládá za zdroj 

zkázy duše. Homosexuální chování bylo bráno především jako záležitost pohanů, a i když 

homosexuální podtext probleskává v apokryfní literatuře11, i když lze v církevní antice objevit 

ikonizované postavy, jejichž životy jsou prostoupeny dominantě mužským přátelstvím12, postupem 

času je homosexualita definována jako hřích proti Bohu a identifikována jako součást „sodomie“. Tak 

například v 77 novelle byzantského císaře Justiniána z let 550/551 byli z neštěstí jako mor, 

zemětřesení a povstání obviněni homosexuálové a rouhači.13 Na druhém lateránském koncilu v roce 

1139 byl vyhlášen povinný celibát kněží, po němž se v církvi značně rozmohlo homosexuální 

chování14, na třetím lateránském koncilu, v roce 1179, se tak objevuje požadavek homosexuální činy 

trestat. Ve třináctém století homosexualitu odsuzuje sv. Tomáš Akvinský a obvinění z homosexuality 

se objevuje i v procesu s templáři. K částečnému uvolnění ve světských poměrech dochází během 

renesance, v níž se homosexualita v podobě romantického přátelství zdá být jednou z možných 

sexuálních voleb, nicméně zároveň sodomity potkáváme v 15. a 16. zpěvu Dantova Pekla, básník je 

umisťuje do sedmého a osmého kruhu pekla. 

                                                           
10

 Aniela Jaffé, Vzpomínky, myšlenky a sny C. G. Junga, str. 242 
11

 Gnostik Karpokratés vykládal apokryfní fragment z tzv. Tajného Markova evangelia jako náznak Ježíšovy 
homosexuality: „A večer přišel mladík k němu. Měl na sobě plátno přes nahé tělo a zůstal s ním tu noc. Ježíš ho 
vyučil v tajemství království božího.“ Apokryf však není přijímaný obecně, někdy bývá zpochybňován jako 
podvrh. Citace podle: Jan Dus a Petr Pokorný, Neznámá evangelia, Novozákonní apokryfy I, str. 51 
12

 Sv. Řehoř Naziánský, sv. Basil Veliký, či svatí Sergius a Bakchus „společně žijící, společně umučení a společné 
zobrazovaní na ikonách“ (M. C. Putna, Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o integraci, in Souvislosti 
1,2010, str. 55) 
13

 Mischa Meier, Justinián, str. 137 
14

 Denzler Georg, Zakázaná slast: dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, str. 125  
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Období církevní reformace bylo vzhledem k uvolněné renesanci spíše cestou zpět, angličtí 

puritáni, kteří usilovali o neposkvrněnost světem, velebili manželskou věrnost a homosexualitou 

přísně opovrhovali. Zatímco ve světských poměrech dochází od osvícenství ve vztahu 

k homosexualitě k uvolňování původně tvrdých poměrů, dochází k její dekriminalizaci a nadále již 

také není chápána jako psychická choroba, v církevních poměrech dochází ke změnám velmi pomalu. 

Pohled ortodoxních církví zůstává stále zamítavý a i přes omlazení katolické církve II. Vatikánským 

koncilem, zde nedochází v tomto ohledu k velkým změnám. V Americe se k problému svěcení gayů 

pozitivně postavila například Episkopální církev, když roku 2003 zvolila biskupem Genta Robinsona, 

žijícího ve vztahu s partnerem, v roce 1968 zde také Troy Perry zakládá Metropolitan Comunity 

Church (MCC), církev, která se definuje jako církev homosexuálů a pro homosexuály a vztah církve a 

homosexuality se zde dále bohatě vyvíjí.15 V církvích v ČR není veřejná rozprava tak rozsáhlá a 

spektrum organizací pozitivně zaměřených vzhledem k homosexuálům není tak pestré, od roku 1992 

zde působí ekumenická organizace LOGOS, jejímž cílem je „vytváření podmínek pro zdravý duchovní 

rozvoj homosexuálně orientovaných křesťanů“.16 

1..2 Vnímání homosexuality v současné společnosti 

Homosexualita není v současné společnosti nadále chápána jako nemoc, i když se ojediněle 

objevují pokusy o její léčbu, z nichž lze zmínit kontroverzní práci nizozemského psychologa G. J. M. 

van den Aardwega, Ph.D., jehož práce Terapie homosexuality17, srovnávající homosexualitu a její 

léčbu s jinými neurózami a psychickými závislostmi, byla po přeložení do češtiny rozesílána do 

základních a středních škol.18 Tento kontroverzní čin, stejně jako připojená předmluva české 

psycholožky PhDr. Ivy Šípové, vyvolaly četné diskuse a protesty.19 Liberalizace veřejné sexuální a 

společenské etiky umožňuje většímu počtu homosexuálně orientovaných vlastní orientaci přijmout, 

proces přijetí - coming out- , bývá zpravidla zlomovým obdobím v životě, což dokazuje fakt, že valná 

většina literatury, či filmové tvorby, která se homosexualitou zabývá, se právě na toto období 

soustředí. Projití procesem sebepřijetí je důležité pro případné rozhodnutí k celibátu, ke kterému se 

zavazují duchovní a řeholníci římskokatolické církve, bez dokončení coming outu není možné se 

                                                           
15

 Více k tématu křesťanství a homosexuality v USA a vývoje tamní situace viz M. C. Putna, Křesťanství a 
homosexualita v USA. Pokusy o integraci in Souvislosti 4,2009 a Souvislosti 1,2010 
16

 http://www.logoscr.cz/ 
17

 Gerard J.M. van den Aardweg, Ph.D., Terapie homosexuality, Hnutí Pro život ČR, 2003 
18

 http://zpravy.idnes.cz/do-skol-jde-kniha-jak-lecit-homosexualy-dyy-
/domaci.aspx?c=A031020_224409_domaci_pol  
19

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Terapie_homosexuality_(kniha) Kritiku na adresu Ivy Šípové vznesl například 
sexuolog MUDr. Radim Uzel CSc., viz tamtéž. 

http://www.logoscr.cz/
http://zpravy.idnes.cz/do-skol-jde-kniha-jak-lecit-homosexualy-dyy-/domaci.aspx?c=A031020_224409_domaci_pol
http://zpravy.idnes.cz/do-skol-jde-kniha-jak-lecit-homosexualy-dyy-/domaci.aspx?c=A031020_224409_domaci_pol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terapie_homosexuality_(kniha)
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vlastní sexuality vzdát bez škod na zdraví, i tak jsou však nutnými předpoklady k celibátu velká 

vybavenost v duchovní oblasti a slabá sexualita, bez nichž výsledek často bývá tristní 20. 

Pro vnímání homosexuality je významná skutečnost, že mnoho států Evropské unie umožňuje 

uzavření sňatků homosexuálních párů, jako první se k tomuto kroku v roce 2001 rozhodlo 

Nizozemsko, mnoho dalších států pak uzákonilo institut registrovaného partnerství, jako první bylo 

v roce 1989 Dánsko, v roce 2006 pak i Česká republika. Otevřená a velmi kontroverzní však stále 

zůstává otázka církevního žehnání partnerům stejného pohlaví, stanoviska křesťanských církví 

v tomto bodě oscilují od naprostého odmítání, po přijetí.21 Přes tolerantnější přístup současné 

společnosti k homosexuálům se nepřestává objevovat homofobie, či předsudky, ožehavým tématem 

zůstává výchova dětí stejnopohlavními páry, medializace homosexuality a s ní spojená externalizace 

intimního života. 

1..3 Homosexualita duchovních 

Přes rozporuplný vztah některých církví k homosexualitě lze počet homosexuálně orientovaných 

duchovních v současnosti odhadovat jako značný. Elizabeth Abbotová píše, že v letech 1960-80 se v 

Americe „asi 20 procent duchovních přiznává k celibátní nebo sexuálně aktivní homosexualitě, 

zatímco pozdější průzkumy naznačují, že tento počet rychle vzrostl, téměř se zdvojnásobil a blíží se 38 

až 42 procentům.“22 Německý autor Wunibald Müller pochybuje o tak vysokém procentu 

homosexuálních duchovních v Evropě, podle něj „podíl homosexuálních mužů mezi katolickými 

kněžími nicméně pravděpodobně výrazně převyšuje průměrný procentuální podíl předpokládaný pro 

obyvatelstvo jako celek.“23 Mnoho autorů souvislost mezi kněžstvím a homosexualitou více než 

naznačuje, z českých lze uvést psychologa Jeronýma Klimeše, který tvrdí, že díky povinnosti 

zachovávat čistotu, mají katoličtí homosexuálové k víře osobnější vztah, a tudíž se pro ně kněžství jeví 

jako nejlepší řešení24, harvardský profesor Mark D. Jordan si zase myslí, že homosexuálové církev 

vyhledávají, aby se z odmítaných outsiderů mohli změnit v respektované zasvěcence.25 Ptáme-li se po 

důvodech přitažlivosti kněžského úřadu v katolické církvi pro homosexuální muže, vždy se také objeví 

                                                           
20

 ČCE, Problematika homosexuálních vztahů, str. 26 
21

 Více viz M. C. Putna, Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o integraci in Souvislosti 4,2009 a Souvislosti 
1,2010 
22

 Elizabeth Abbotová, Historie celibátu, str. 408 
23

 Winubald Müller, Zamlčené rány, str. 133 
24

 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD, Jak vidíte budoucnost katolické církve vy? 
http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/dotaznik.pdf 
25

 Mark D. Jordan, The silence of Sodom „Why so many gay boys grow up to be priests? Because they are 
promised an exchange of their anguished identity as outsiders for a respected and powerful identity as 
insiders.“ (Str. 159) 

http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/dotaznik.pdf
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téma celibátu, „mnozí muži s homosexuálním cítěním, (…) se domnívají, že v celibátním způsobu 

života se mohou vyhnout vypořádání s vlastní homosexuální identitou“26, což však vede k psychicky 

nezdravým a duchovně i morálně pochybným způsobům chování a zvykům, které celibátní život 

diskreditují. 

S homosexualitou duchovních jsou zpravidla spojovány medializované případy sexuálního 

zneužívání a případy pedofilie. Veřejné známé jsou skandály okolo římskokatolických kněží ve 

Spojených státech, Irsku, Francii, či Rakousku, filmového zpracování se dočkalo dlouhodobé 

zneužívání sirotků z newfoundlandského sirotčince27. Příčiny jednotlivých případů, jejich neřešení, či 

zatajování místními biskupy i pozdější medializace a možná snaha o diskreditaci církve, jsou 

předmětem sporů a budí značné množství pozornosti, přes některé výjimky28 se však týkají především 

církve římskokatolické a jejich vliv na homosexuální duchovní v křesťanských církvích je neblahý. 

 Podle Müllera „Církev v žádném případě nemusí své homosexuální kněze a řeholníky schovávat. 

Prostě existují a my máme všechny důvody, abychom na ně byli hrdí. Odvádějí vynikající práci různého 

druhu a dávají do ní své vlastní charisma.“29 Problémem diskusí o církvi a homosexualitě totiž je, že 

homosexualitu někdy pokládají za natolik dominantní rys osobnosti ovlivňující vše ostatní, že lidské 

bytosti jsou potom redukovány pouze na sexualitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Winubald Müller, Zamlčené rány, str. 77 
27

 The boys of St. Vincent, 1992, režie: John N. Smith 
28

 V České republice pozornost připoutal například případ pražského biskupa církve Československé husitské 
Karla Bicana, viz http://zpravy.idnes.cz/do-muze-jsem-se-zamiloval-poprve-priznal-biskup-fta-
/domaci.aspx?c=A070314_092332_domaci_jba  
29

 Winubald Müller, Zamlčené rány, str. 140 

http://zpravy.idnes.cz/do-muze-jsem-se-zamiloval-poprve-priznal-biskup-fta-/domaci.aspx?c=A070314_092332_domaci_jba
http://zpravy.idnes.cz/do-muze-jsem-se-zamiloval-poprve-priznal-biskup-fta-/domaci.aspx?c=A070314_092332_domaci_jba
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Kapitola 2. - Normativní pohled křesťanských církví na homosexualitu 

V této kapitole se snažím o shrnutí normativního pohledu křesťanských církví na homosexualitu. 

Normativní pohled ukazuje oficiální stanovisko dané církve, její ideální představu vztahu věřících i 

duchovních k vlastní orientaci, či k jiným homosexuálně orientovaným lidem, stanovuje obecné 

mantinely, ve kterých se jednotlivci mohou pohybovat. Je dán především Biblí a dalšími dokumenty, 

které dané církve k tomuto tématu vypracovaly. 

2..1 Bible a homosexualita 

Protože koncept homosexuality jako trvalé orientace je moderní, v základní autoritě 

křesťanských církví, tedy Bibli, je marné jej hledat. Přesto v ní však nalezneme pasáže, které jsou 

k homosexualitě tradičně vztahovány a na jejichž základě je homosexualita tradičně odsuzována. V 

knize Genesis, chce dav mužů, kteří obklíčili Lotův dům v Sodomě poznat30 posly boží, obdobu tohoto 

příběhu pak nacházíme v knize Soudců 19, 22-30  a 20, 3-6. Ke slávě, vyjádřené trvalou přítomností 

na letácích proti homosexualitě31, to dotáhly pasáže 18,22 a 20,13 v knize Leviticus32, aniž by však 

bylo respektováno, že jiné body řádu života z Leviticu, jako poporodní nečistota, zákaz zastřihování 

vlasů, či smrt za cizoložství, stejně úzkostlivě v křesťanských tradicích dodržovány nejsou. V Novém 

zákoně jsou pak v podobném duchu vykládány pasáže z Pavlových listů, v listě Římanům 1,26-28 

Pavel mluví o mužích vydaných na pospas svým hanebným vášním a zvrácené mysli, kteří místo 

k ženám, vzplanuli žádostí jeden k druhému, dále se v listu Korintským 6,9-11 mluví o neřestech, jimž 

je nutné se vyhnout a v listu Timoteovi 1,8-11 nalézáme výčet neposlušných, pro které je určen 

zákon. 

Na druhé straně lze v Bibli najít i pasáže, ve kterých se při určitém úhlu pohledu může 

homosexualita, tak jak je dnes chápána, zdát být latentně skryta, zmínit lze extatické přátelství 

Davida a Jonathána, o kterém David v žalozpěvu 2. knihy Samuelovy píše: „tvá láska ke mně byla 

podivuhodnější nad lásku žen“33, nebo i vroucí citový vztah mezi Kristem a apoštolem Janem. 

                                                           
30

 Genesis 19, 4-10, poznat (hebrejsky- vada) znamená poznat intimně (Pat a David Alexander, Průvodce Biblí) 
31

 Z českých lze uvést například leták rozdávaný BJB během Queer Parade Brno 2008 s názvem Bůh nenávidí 
gaye, který celý stojí na pasážích z Leviticu a listu Římanům, či transparenty později zrušené Dělnické strany, 
rozdávané během táborské Queer Pride Parade v roce 2009, ze zahraničních pak letáky rozdávané během 
Christopher Street Day v Berlíně v roce 2009 kde se píše: „God hate fags! Thou shalt not lie with mankind, as 
with womankind: it is abomination!“ (gramatická chyba padá na vrub autora letáku). 
32

Nejčastěji citovaný je pravděpodobně Lv 18,22 „Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.“  
33

 Písmo svaté starého a nového zákona, Český ekumenický překlad, 2 S, 1,26 
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Biblické pasáže lze vykládat proti-homosexuálně, existují ale i směry křesťanského myšlení, které 

se pokouší o pozitivní biblistickou integraci homosexuality. M. C. Putna34 tuto integraci dělí do čtyř 

fází, v první, obranné se dokazuje, „že oněch několik míst ve Starém i Novém zákoně, jimiž se 

argumentuje proti homosexualitě (…), ve skutečnosti neznamená odsouzení gay identity v moderním 

slova smyslu.(…) biblická antropologie nic takového nezná – vůbec nepočítá s možností vrozené, 

nezvolené a trvalé orientace ke stejnému pohlaví, jak jí definovaly teprve moderní vědy.“35 Druhá fáze 

pracuje s „pro-gay“ zaměřenými aktualizacemi a kontextualizacemi biblických textů. Třetí se 

zaměřuje na konkrétní vzory homosexuálních vztahů v Bibli, jako výše zmíněné starozákonní 

přátelství Davida a Jonathána. Čtvrtá fáze pak s různou mírou serióznosti přistupuje k provokativní 

otázce případné Ježíšovy homosexuality. Ačkoliv druhá až čtvrtá fáze těchto pokusů o integraci může 

být mnoha lidem trnem v oku, první fázi opomíjet nelze. Při studiu biblických pasáží je totiž nutno mít 

na zřeteli, že platnost biblických prohlášení o homosexualitě je dána kontextem. Biblista D. A.  

Helminiak proto píše: „Sodomským hříchem byla nepohostinnost, nikoliv homosexualita, (…). Leviticus 

zakazuje homogenitalitu jako porušení zákazu zaměnit idealizované role mužů, kteří pronikají do žen, 

a žen, které jsou pronikány (…) Temným výrazem asrenokoitai odsuzují 1K a 1 Tm pouze 

homogenitální aktivitu, která byla v 1 století spojená se zneužíváním, šlo tedy o využívání či 

znásilňování. 36Přes tyto skutečnosti však fundamentalistický výklad biblických textů stojí v základech 

výkladu homosexuality některých křesťanských církví.37 

2..2 Pohled současných křesťanských církví na homosexualitu  

Vzhledem k množství církví a náboženských společností, působících v České republice, se 

v následujícím přehledu zabývám pouze těmi církvemi, jejichž příslušníci se zúčastnili empirického 

výzkumu, popisovaného v třetí kapitole této práce. V deskripci vycházím z oficiálních církevních 

dokumentů a prohlášení jednotlivých církví, tak jak jsou dostupné v tištěné formě, nebo na oficiálních 

internetových stránkách jednotlivých církví. V případě starokatolické církve, kde nebyla 

homosexualita diskutována v žádném veřejně dostupném dokumentu, jsem se pro stanovisko při 

sběru informací obrátil přímo na sekretariát biskupského ordinariátu Starokatolické církve v České 

republice. 

                                                           
34

 Martin C. Putna, Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o integraci, in Souvislosti 1,2010 
35

 Tamtéž, str. 48 
36

 Daniel A. Helminiak, Co vlastně Bible říká o homosexualitě?, str. 121-122 
37

 Více k rozboru biblických pasáží viz Jana Moravcová, Homosexualita z pohledu římskokatolické církve a 
organizací v České republice, které se hlásí za práva gay a lesbických osob, diplomová práce (mgr.), str. 34-52 a 
Hana Šimková, Život homosexuálů v kontextu s naukou římskokatolické církve, bakalářská práce (bc.), str.12-22 
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2..2.1 Církev římskokatolická 

Římskokatolická církev je majoritní křesťanskou církví, k níž se v České republice podle 

statistických údajů hlásí 83% všech věřících38. Nejvyšší církevní autoritou je římský biskup, v České 

republice se dělí na pět českých a tři moravské diecéze, spadá pod ní také množství ženských a 

mužských řeholních řádů. Kněžství je v ní jednak všeobecné, jehož nositelem je každý pokřtěný a 

jednak služebné, či svátostné, které je udíleno pouze mužům a spojuje je přímo s apoštolskou 

posloupností, toto kněžství je nezrušitelné, proto je před kněžským svěcením uchazečovo povolání 

prověřováno v semináři. Po vysvěcení patří ke katolickému kněžství závazek celibátu, tedy pohlavní 

zdrženlivosti, celibát je také povinností řeholníků a řeholnic. 

Homosexualitou obecně se církev zabývá ve svém Katechizmu, v článcích 2357-2359. 

Homosexuální styky jsou zde považovány za odporující čistotě a přirozenému zákonu39, nicméně 

vrozené homosexuální sklony katechizmus vidí jako zkoušku a tvrdí, že homosexuální osoby jsou 

povolány k čistotě, která může daného člověka vést ke křesťanské dokonalosti. Proti registrovanému 

partnerství se katolická církev jako tradiční ochránkyně rodiny postavila dokumentem z roku 2003, ve 

kterém píše, že uznání homosexuálních svazků by znamenalo schvalování deviantního chování a 

zatemnilo by základní hodnoty lidstva.40 Díky tomuto přístupu čelí katolická církev stálé kritice. 

V Americe vznikla v roce 1969 po názvem Dignity organizace integrující homosexuály do prostředí 

katolické církve, od osmdesátých let však byla omezována a nakonec kvůli tlaku Vatikánu zakázána.41 

K homosexualitě kněží vydal Vatikán 4. 11. 2005, za pontifikátu Benedikta XVI, Instrukci o 

kněžství a homosexualitě zakazující přijímání gay osob i gay sympatizantů do kněžských seminářů a 

udílení svěcení takovýmto osobám. V tomto dokumentu je homosexuální chováno označeno za těžký 

hřích a povinností spirituála je homosexuálně orientovaného kandidáta od kněžství odradit. Jáhenské 

svěcení je pak možno udílet osobám, které homosexuálně nežijí tři roky. V rozhovoru s Petrem 

Seewaldem papež Benedikt XVI. na téma homosexuality mezi duchovními a řádovými bratry řekl: 

„Homosexualita není slučitelná s povoláním kněze, neboť celibát tu ztrácí smysl odřeknutí se, (…) 

výběr musí být pečlivý (…) aby nakonec kněžský život bez manželství nebyl takříkajíc ztotožňován se 

sklonem k homosexualitě.“42 Americky autor Bernard Cozzens však píše: „je ironií osudu, že tuto 

                                                           
38

 Ottova encyklopedie Česká republika, str. 430 
39

 „Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. V žádném případě nemohou být 
schvalovány.“ (Katechizmus katolické církve, str. 574, článek 2357) 
40

 Úvaha ohledně návrhu právního uznání svazků mezi homosexuály, 
http://korenimecirkev.logoscr.cz/2005/06/j-ratzinger-dokument-proti.html  
41

 Viz http://www.dignityusa.org/, více k tématu viz M. C. Putna, Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o 
integraci in Souvislosti 4,2009 a Souvislosti 1,2010 
42

 Benedikt XVI, Světlo světa, str. 146-7 

http://korenimecirkev.logoscr.cz/2005/06/j-ratzinger-dokument-proti.html
http://www.dignityusa.org/
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vatikánskou instrukci v mnoha případech uvádějí do praxe biskupové, rektoři seminářů a řeholní 

představení, kteří jsou sami gayové.“43 Dále se kriticky pozastavuje nad tvrzením vatikánského 

mluvčího Joachima Navarry, který o platnosti svěcení homosexuálních kněží vyslovil v roce 2002 

pochybnost.44 Vzhledem k těmto tvrzením pak nepřekvapí prohlášení církevních hodnostářů o tom, 

že v katolické církvi žádní homosexuálové nejsou, pochopitelná je pak nechuť homosexuálních kněží 

uvnitř katolické církve o své orientací vůbec hovořit. Z druhé strany zaznívají ovšem samozřejmě 

tvrzení, že tato prohlášení jsou pouze přetvářkou. Katolické duchovenstvo je, jako společenství 

výhradně mužské, z homosexuality neustále latentně podezříváno, Mark D. Jordan k tomu 

poznamenává, že podle některých psychoanalytických teorií „homosocialita je pouze sublimovaná 

homosexualita“45. 

V současnosti by se tedy v souvislosti se zmíněným nařízením žádný homosexuál stát 

římskokatolickým knězem neměl. Homosexuálové v řadách duchovenstva však z doby před rokem 

2005 samozřejmě existují a výše zmíněná instrukce Vatikánu je silně kritizována.46 

2..2.2 Starokatolická církev 

Vznikla po prvním vatikánském koncilu (1869-1870) odtržením některých představitelů 

římskokatolické církve, kteří se nedokázali smířit se závěry koncilu, jako byla papežská neomylnost a 

kteří nesouhlasili s mariánskými spekulacemi. V České republice se přihlásila k odkazu husitství i sv. 

Cyrila a Metoděje, snaží se najít společné jmenovatele pro katolictví i reformaci. Díky jednotě 

s církvemi anglikánského společenství je Starokatolická církev v ČR domovskou církví pro všechny 

anglikánské věřící. Nejvyšším orgánem je synoda v čele s biskupem, v čele každé farní obce stojí 

volený farář, kterého navíc ustanoví biskup. Knězem může být vysvěcen pouze muž, při bohoslužbě je 

však kladen důraz na všeobecné kněžství a aktivní účast celé komunity. V církvi neplatí povinnost 

celibátu a svátosti se udílí i rozvedeným. 47 

Postoj církve k homosexualitě je v zásadě tolerantní. V církevním časopise Communio 5/2005 

například vyšel rozhovor s názvem „Jak se žije gayům“, probírající v rozhovoru poměrně otevřeně 

záležitosti homosexuality ve spojení s vírou. K homosexualitě obecně však církev nevydala žádný 

dokument, k tématu se vyjádřila pouze v usneseních 14. a 15. ze 43. synody, která se konala 2. -3. 5. 

                                                           
43

 Donald Bernard Cozzens, Osvobodit celibát, str. 76 
44

 Tamtéž, str. 78 
45

Mark D. Jordan, The silence of Sodomy, „Homosociality is just sublimated homosexuality“ (str. 108) 
46

 Rozbor jednotlivých církevních dokumentů vztahujících se k homosexualitě viz Hana Šimková, Život 
homosexuálů v kontextu s naukou římskokatolické církve, bakalářská práce (bc.), str. 23-49 
47

 http://www.starokatolici.cz/  

http://www.starokatolici.cz/
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2003 v Šumperku, v nichž synoda prosí obce, aby se zasazovaly o toleranci a aby nikdo nebyl kvůli 

svému sexuálnímu zaměření diskriminován, protože všichni jsme dětmi Božími. Pro všechny bez 

rozdílu tak má platit požehnání, svolávané při každé bohoslužbě, církev však neschvaluje vytvoření 

žádného liturgického obřadu pro žehnání stejnopohlavním párům, homosexuálové se tak mohou 

účastnit všech svátostí, kromě manželské. 

Co se týče ordinace homosexuálně orientovaných duchovních, podle informací od ThMgr. 

Dušana Hejbala, biskupa Starokatolické církve v ČR, není v tomto bodě v církvi žádné závazné 

rozhodnutí. 

2..2.3 Církev československá husitská 

Církev vznikla v roce 1920 po rozpadu rakouské monarchie odštěpením reformně smýšlejících 

kněží od římskokatolické církve. V tzv. přestupovém hnutí se k ní přihlásilo mnoho věřících, 

zklamaných rolí katolické církve v bývalém Rakousku a nadšených novou národní církví. Církev zrušila 

celibát a demokratizovala církevní správu, liturgicky, či pojetím sedmi svátostí, však zůstává spíše na 

půdě katolicismu, ačkoliv sama sebe chápe jako církev protestantskou, čemuž odpovídá důraz na 

Bibli, či struktura církve. Církev je vedena patriarchou a ústřední radou, pět diecézí je spravováno 

biskupy, každá náboženská obec je spravována farářem, kterého světí biskup. Jednu třetinu 

duchovních tvoří ženy.48 

K homosexualitě se církev nestaví zamítavě, homosexuálové mají právo na křesťanskou lásku 

a úctu stejně jako heterosexuálové. Stejná práva mají obě sexuální orientace, i co se týče svátostí. 

Homosexuální vztahy církev chápe jako intimní, které mají v rovině intimity také zůstat, jejich 

případné zveřejňování má být prováděno bez afektu a exhibicí.49 Odůvodněním k církevnímu postoji 

je fakt, že Boží vůle není lidem plně známa a nelze tedy odsoudit nic, s čím se člověk z Boží vůle 

narodil. Zamítavě se naopak církev postavila k homosexuálním sňatkům. Ve svém prohlášení z roku 

2006 tvrdí, že „partnerské soužití osob stejného pohlaví se nemůže stát manželstvím. Manželství 

spolu mohou uzavřít výhradně jen muž a žena.“50 

K otázce svěcení homosexuálních kněží církev nezaujala obecně platné stanovisko, v jejím 

prohlášení se říká, že svěcení je pastorační povinností a také odpovědností příslušného světícího 

biskupa. V praxi církev homosexuální duchovní světí, nicméně její postoj není zcela tolerantní. 
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 Ottova encyklopedie Česká republika, str. 429, více viz http://www.ccsh.cz/index.php  
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 Český zápas, ročník 86, číslo 48, str. 1 
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2..2.4 Českobratrská církev evangelická 

Církev, vnímaná jako mluvčí všech nekatolických křesťanů v zemi, vznikla v roce 1918 

sloučením kalvínské a luterské církve, věroučně se hlásí k augspurskému i helvetskému vyznání, ale i 

k české a bratrské konfesi. Církev je v České republice často v čele ekumenických snah i 

ekumenických institucí, proslulá je svou ediční činností v nakladatelství Zvon. Církev reprezentuje 

synodní rada, jednotlivé farní sbory spravuje staršovstvo a volený farář, jímž může být ordinován jak 

muž, tak žena. Faráři nejsou povinni dodržovat celibát.51 

K tématu homosexuality se Českobratrská církev evangelická postavila studií Problematika 

homosexuálních vztahů z roku 2005, která byla zpracována jak z hlediska teologického, tak z hlediska 

medicínského. Z teologického hlediska dokument dochází k přesvědčení, že starozákonní biblické 

pasáže nemohou mít větší váhu pro utváření postoje vůči homosexuálním partnerským vztahům, 

zásadní roli by však měly hrát „kritéria vymezující, co jest „(nový, vykoupený) člověk v Kristu“ a jak má 

tento člověk „v Kristu“ a současně v plnosti své osobnosti, v úhrnu a integritě svého bytí (duše, ducha i 

těla) naplňovat svůj život (včetně oblasti erotiky)“52 Z hlediska medicínského potom dokument 

přikládá stanovisko Americké psychiatrické společnosti k léčení homosexuality, které homosexualitu 

nepovažuje ani za chorobu, ani za léčitelnou, dále pak prohlašuje, že „osvěta v otázce homosexuality 

dosud nevyčerpala své možnosti, což platí zejména o osvětě v církvích.“53 Na svých webových 

stránkách pak ČCE tvrdí, že ačkoliv ve věci učení jednota v blízké době nenastane, ve věci vztahu 

k lidem je pro církev jasné, že nikdo nemůže být odsuzován, protože soud patří někomu jinému.54 V 

současnosti ČCE žehná stejnopohlavním párům, valná hromada Spolku evangelických kazatelů 

vyjádřila podporu zákonu o registrovaném partnerství a církev se nestaví proti ordinaci 

homosexuálních duchovních, nicméně zdaleka se nedá říci, že postoj církve je jednotný, což ukazuje 

bohoslužba konaná v kostele ČCE U Jákobova žebříku v Praze v rámci pochodu Prague pride 2011 na 

jedné straně a kázání chebského faráře ČCE Pavla Hejzlara k tomuto pochodu z 21. 8. 2011 na straně 

druhé55. Přesto je ČCE, co se homosexuality týče, asi nejotevřenější církví v České republice. 

2..2.5 Církev bratrská 

Je církví protestantskou, hlásící se k světovému evangelikálnímu hnutí, vyznačuje se důrazem 

na autoritu Písma a praktickou zbožnost. V českých zemích vznikla na konci 19. století, po vzniku 
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 http://www.e-cirkev.cz/ 
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ČCE, Problematika homosexuálních vztahů, str. 18-19 
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 Tamtéž, str. 24 
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 http://e-cirkev.archa.cz/clanek/195-Jak-vidi-Vase-cirkev-otazku-homosexuality/index.htm  
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 Kázání je dostupné online na http://cheb.evangnet.cz/node/107 
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Československa se pak přihlásila k odkazu původní Jednoty bratrské, jejíž jméno po krátkou dobu i 

nesla, nicméně po přistoupení polských a slovenských věřících přijala své současné jméno. 

V současnosti klade důraz na odkaz české i světové reformace a realizuje se misijní činností i 

praktickou službou lidem v různých životních situacích. Církev je tvořena samostatnými a vzájemně 

nezávislými sbory a stanicemi, které jsou spravovány kazatelem a staršovstvem, nejvyšším orgánem 

je celocírkevní konference kazatelů a zástupců soborů. Kněžství v církvi je všeobecné, ordinace 

k zvláštní službě kazatele se pak děje na doporučení staršovstva sboru a rady, kazatel však není od 

řadového věřícího hierarchicky odlišný, vzhledem k protestantskému charakteru církve, mohou 

kazatelé žít v manželství. 56 

Postoj církve k homosexualitě se v zásadě odvíjí od jejího důrazu na Bibli, jako jediného 

měřítka víry, učení i života. V stanovisku rady církve k homosexualitě, vydaném v únoru 2006, církev 

rozlišuje mezi homosexuální orientaci, u níž ale odmítá tvrzení, že je pouze vrozená a homosexuálním 

chováním, které je v souladu s Biblí viděno jako hřích57. Stanovisko odsuzuje populistický postoj, který 

vše schvaluje, zároveň ale zdůrazňuje otevřenost církve všem, tedy i homosexuálům, od nichž však lze 

věrnosti evangeliu jako správné chování z důvodu očekávat pouze celibát, který jediný je církví 

schvalován.58 Velmi výrazně se církev staví proto registrovanému partnerství osob stejného pohlaví, 

podle MUDr. Aleše Hejlka, člena sboru v Českých Budějovicích vykazuje homosexuální dvojice vysoké 

riziko poškození análním stykem a vysoké riziko infekčních chorob.59 Homosexuální chování je tedy 

chování, ke kterému se každý jedinec rozhoduje, vždy pro něj existuje alternativa celibátu a ač chce 

církev homosexuálně orientované jedince vítat, jejich chování tolerovat nemíní. Stejné stanovisko 

církev zaujímá ke svým kazatelům, kteří jsou ordinování na doporučení staršovstva sboru a rady, 

s tím, že kazatel na sebe musí mít v souladu s napomenutími v epištolách sv. Pavla60 přísnější měřítka, 

než jaké má na členy církve, homosexuálně se chovající kazatel by se proto v církvi neměl vyskytovat, 

nemožná naopak není existence kazatelů homosexuálně orientovaných, ale v celibátu žijících. 

2..2.6 Apoštolská církev 

Je církví evangelikálního typu s letničním charakterem, vyznačující se výrazným misijním 

úsilím a důrazem na niterní zbožnost. V České republice se objevuje až v roce 1989, nicméně 

odkazuje se k prvním letničním sborům, které se na Moravě objevily v roce 1910. Věrouka je stejně 
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 Tamtéž, str. 3 
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jako u ostatních letničních hnutí silně založena na fundamentalistickém výkladu Písma, které je 

přijímáno jako doslovně inspirované Boží slovo, z Božích osob je důraz na Ducha svatého, který dává 

schopnost mluvit jazyky a nadpřirozeně uzdravovat. Díky extrémistickým názorům bývá někdy 

vnímána jako sekta, nicméně dokladem jejího postavení v rámci církví je její členství v Ekumenické 

radě církví České republiky. Kněžství je v Apoštolské církvi všeobecné, kazatelé jsou často laici. V čele 

církve stojí biskup a rada církve, jednotlivé sbory řídí pastoři, role ženy je chápána jako podpůrná, 

nikoliv jako vedoucí.61 

V postoji k homosexualitě se Apoštolská církev ztotožňuje se americkými Assemblies of God, 

jejichž je členem. Na svých webových stránkách62 Apoštolská církev homosexualitu posuzuje jako 

úchylku a rozhodnutí jedince, který odráží morální úpadek současné společnosti, vidí ji jako hřích 

proti Bohu, který podléhá Božímu soudu. I homosexuálové však mohou být spaseni, předpokladem je 

pokorný návrat k Bohu, který znamená především modlitbu a sílu vzdát se hříchu, úkolem věřících 

není nenávist, ale přivést homosexuály k Ježíši. MUDr. Aleš Navrátil, zástupce biskupa AC pak píše, že 

„vědecké poznatky, které se k nám dostávají, jsou většinou silně ovlivněny stávající společenskou 

situací a je proto naivní přijímat je jako tzv. „čistou vědu"“63, je proto nutno zachovat zdravý rozum a 

spíše než na tendenční vědu se spolehnout na Písmo, jako zdroj lidského poznání. Že homosexualita 

není nemoc, pak usuzuje z faktu, že homosexuály je v Bibli přikázáno kamenovat, totéž se však nikde 

neříká o slepých, hluchých, či malomocných64. Vzhledem k charakteru kněžství zastává církev, co se 

homosexuality jejich duchovních týče, stejný názor jako pro ostatní věřící, její postoj je tedy výrazně 

odsuzující. 

2..3 Shrnutí 

V souladu s prací Pavlíny Janošové65 z roku 2000 lze u církví vzhledem k homosexualitě rozlišit 

tři typy postojů. První se vyznačuje zcela zamítavým postojem, homosexuální chování považuje za 

zvrácenost, homosexuální orientaci za formu postižení. Do této skupiny lze řadit apoštolskou a 

bratrskou církev. Druhou skupinu tvoří církve, které homosexualitu radikálně nezavrhují, ale ani jí 

nepřijímají, sem by bylo možné zařadit církev římskokatolickou. Třetí skupinu pak tvoří církve s více či 

méně tolerantním postojem, které se k homosexualitě nestaví zamítavě, nebo homosexuály 

s výhradami přijímají, do této skupiny lze zařadit Českobratrskou církev evangelickou, Starokatolickou 

                                                           
61
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církev v ČR, či Církev československou husitskou. Žádná z církví v České republice však nepřijímá 

homosexuály zcela bez výhrad a bezpodmínečně. 

Postoje církví ke kněžství homosexuálů se většinou shodují s jejich postojem k homosexualitě 

obecně, rozdíl lze nalézt u římskokatolické církve, která homosexualitu obecně bere jako zkoušku a 

homosexuály vidí jako osoby povolané k životu v čistotě, které mají být přijímány s úctou a láskou, 

paradoxně však zcela odmítá udělovat kněžské svěcení homosexuálně orientovaným osobám i přes 

povinnost zachovávání celibátu, která v ní platí bez ohledu na orientaci. Alibistický se může jevit 

postoj Církve československé husitské, která sice homosexuálům přiznává stejná práva, co se týče 

svátostí, udělování kněžství však záleží na jednotlivých biskupech, církev se tedy k němu nijak závazně 

nepostavila, podobný je i postoj Starokatolické církve v ČR, která se ke kněžství homosexuálů 

nevyjádřila vůbec. Zdánlivě vstřícný, i když spíše nejasný, je pohled Českobratrské církve evangelické, 

která se sice k homosexualitě postavila svou teologickou i medicínskou studií, ze které ale nevyplývá 

jasné stanovisko. 
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Kapitola 3. – Empirický výzkum osobních konceptů homosexuality u 

křesťanských duchovních 

V následujících kapitolách se zabývám osobními koncepty homosexuality, které si vytvářejí 

homosexuálně orientovaní duchovní křesťanských církví, tedy sociální realitou a napětím, které může 

vznikat mezi těmito koncepty a normativním pohledem jednotlivých církví. Abych se o těchto 

osobních konceptech dozvěděl, prováděl jsem od listopadu 2011 do května 2012 mezi duchovními 

křesťanských církví v ČR empirický výzkum, jehož cíl a tedy i výzkumný problém zněl: Jak pojímají 

svou homosexualitu duchovní křesťanských církví a jaký je vztah tohoto jejich konceptu k 

normativnímu pohledu dané církve? Tento problém lze rozpracovat do několika výzkumných otázek 

a to: 

1- Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? 

2- Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? 

3- Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? 

4- Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? 

3..1 Metodika provedeného výzkumu 

Vzhledem k povaze výzkumného problému a výzkumných otázek, ve kterých jsem neměl od 

počátku teorii, kterou bych mohl vyvracet, či potvrzovat a protože cílem výzkumu byla explorace, 

popis a porozumění jednotlivým případům, díky této induktivní povaze zkoumání jsem zvolil 

kvalitativní výzkumnou strategii. Protože v tomto typu výzkumu nereprezentuje vzorek populaci, ale 

výzkumný problém, těžiště výzkumu leželo v jednotlivých případech, u nichž jsem se pokusil 

prostudovat jejich osobní pohled na homosexualitu a napětí mezi tímto pohledem a normou, která je 

daná jejich církví. Z toho vyplývají i omezení tohoto typu výzkumu, data nelze zobecnit na celou 

populaci a v kvalitativní strategii jsou také výsledky snadněji ovlivnitelné výzkumníkem a jeho 

preferencemi.66 

3..1.1 Výběr vzorku 

Od počátku jsem předpokládal, že získávání informátorů bude vzhledem k povaze zkoumaného 

problému a jeho choulostivosti velmi obtížné. Volil jsem proto záměrný, jmenovitě účelový výběr, na 

základě mých předchozích známostí a doporučení. V získávání informátorů jsem pak pokračoval 
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technikou snow-ball.67 Kritériem výběru byla tedy jednak homosexuální orientace a jednak hodnost 

duchovního v některé z křesťanských církví, výběr nebyl zaměřen na jedinou církev, mou snahou bylo 

získat informátory z co největšího počtu církví. 

První potíže s výběrem se objevily u informátorů z řad římskokatolické církve, kde jsem se 

setkal s velkým nepochopením, několik potenciálních informátorů na které jsem byl odkázán, mi 

sdělilo, že pokud jim chci klást otázky k takovému tématu, je nutné, abych si nejdříve opatřil svolení 

biskupa jejich diecéze, bez něhož nejsou ochotni odpovídat, místní biskupy jsem se rozhodl o toto 

svolení nežádat, důvodem byla obava, že spíše než povolení bych se dočkal obecného zamítnutí a tím 

by římskokatolická církev z výzkumu vypadla zcela. To samozřejmě vedlo ke ztrátě těchto 

potenciálních informátorů. Mnoho dalších účast ve výzkumu přislíbilo, nicméně po seznámení se 

s výzkumnými otázkami účast odmítli, s poukazem na fakt, že jejich církev nemůže být špiněna 

výzkumy, jako je tento, zde se již odmítnutí nevázalo k některé konkrétní církvi. S odmítnutím 

s odkazem na kritiku předmětu výzkumu, jsem se setkal pravděpodobně nejčastěji, s odmítnutím ze 

strachu z odhalení orientace okolím jsem se naopak setkal jen výjimečně. Pravděpodobně 

nejvstřícnější byli informátoři Českobratrské církve evangelické, nejméně vstřícní se ukázali 

informátoři Apoštolské církve, což je vzhledem k výše uvedeným normativním pohledům těchto církví 

pochopitelné. 

3..1.2 Techniky sběru a zpracování dat 

Data jsem se rozhodl sbírat pomocí rozhovorů, protože se však dalo předpokládat, že počet 

účastníků výzkumu nebude díky řečeným problémům veliký a chtěl jsem získat data od informátorů 

z co nejvíce křesťanských církví, působících na území ČR, rozhodl jsem se rozhovor kombinovat 

s dotazníkem s otevřenými otázkami. Účastníkům výzkumu byl vždy primárně nabídnut rozhovor, 

v případě že nesouhlasili, mohli vyplnit dotazník, který byl dostupný v internetové podobě na adrese 

http://jankoumar.formees.cz/f/homosexualita a v tištěné podobě pro účastníky, kteří přístup 

k internetu nemají, nebo s ním neradi pracují. Někteří z účastníků, u kterých jsem původně 

předpokládal ochotu k rozhovoru, se později rozhodli pro dotazník, který jim, dle jejich vlastních slov, 

zaručil větší anonymitu. Díky kombinaci rozhovorů s dotazníkem jsem musel volit rozhovor 

strukturovaný s otevřenými otázkami, dotazník strukturu rozhovoru zcela kopíroval. Otázky se dělily 

na úvodní pasportizační otázky (věk, pohlaví, sexuální orientace a vyznání), z nich první tři byly 
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 Technika výběru, ve které již známí informátoři předávají informaci o výzkumu dalším potenciálním 
informátorům, bývá též označována jako nabalování. (Miroslav Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost, 
Karolinum, 2002, str. 114-115) 
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v dotazníku polouzavřené. Ostatní otázky se již vztahovaly k výzkumným otázkám, v dotazníku byly 

všechny otevřené. Dělit je lze podle jejich vztahu k výzkumným otázkám takto: 

1. Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? 

- Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? 

- Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? 

2. Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? 

- Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? 

- Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? 

3. Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? 

- Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? 

- Jaké formy reálně má Váš sexuální život? 

- Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? 

4. Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? 

- Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

Na závěr celého rozhovoru i dotazníku byla jedna zcela otevřená otázka: Chcete zmínit něco, 

co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem?  Kvůli možnému haló efektu68 byly 

otázky podobného charakteru jak v rozhovoru, tak v dotazníku vzájemně oddáleny.69 Získaná data 

byla po rozhovoru doslovně přepsána, přepis nebyl redakcí, protože i mezery i přeřeknutí mohly 

skrývat významy. Data od každého informátora byla označena písmenem v pořadí, v jakém byla data 

z rozhovorů a dotazníků získána, vynechána byla všechna zmíněná jména, či události, které by mohly 

jednoznačně informátora identifikovat. 

Při provádění rozhovorů jsem se v jednom případě setkal s nekonzistencí toho, co byl 

informátor ochoten sdělit do diktafonu a toho, co byl ochoten říci osobně, bez nahrávacího zařízení. 

U dvou informátorů došlo k situaci, kdy byli ochotni o tématice diskutovat, nicméně pouze bez 

nahrávacího zařízení a výzkumu se později zcela odmítli zúčastnit. Rozdíl se také objevil u některých 

informátorů v gramatických strukturách i názorových postojích, které se měnily při rozhovoru bez 

nahrávacího zařízení a s ním, někteří informátoři výrazně měnili styl mluvy, vynechávali „vycpávací 

výrazy“, či tázací dovětky v řeči na diktafon, stejně tak bylo možno pozorovat větší „učesanost“ 
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 „Situace, kdy položení určité otázky může vyvolat takové emoční vyladění, ovlivňující jeho odpověď na 
otázku/y následující“ PhDr. Jiří Reichel, PhD., Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, str. 108 
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 Pro posloupnost otázek v rozhovoru a dotazníku viz Dotazník v příloze. 
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názorů při nahrávaném rozhovoru. Tento jev však nebyl jevem obecným. Jeden z informátorů 

požadoval předchozí znalost údajů, na které bude dotazován, při rozhovoru pak měl odpovědi 

předem připravené a improvizoval pouze zřídka a velmi stručně. V rozhovorech i dotaznících se 

shodně objevila tendence k úsečným, či velmi stručným odpovědím na otázky dotýkající se reálného 

sexuálního života daného informátora. Dotazníky podle očekávání poskytly méně dat, než rozhovory, 

počet informátorů, kteří dotazník využili, ale nakonec převýšil počet těch, kteří byli ochotni 

k rozhovoru. 

3..1.3 Etika výzkumu 

Z hlediska etiky výzkumu bylo nutno účastníkům výzkumu zaručit, že je výzkum nijak neohrozí 

či nepoškodí, protože normativní pohled některých církví se staví proti homosexualitě. Z hlediska 

dobrovolné participace, byl proto před rozhovorem vyžadován podpis informovaného souhlasu, 

dotazník pak obsahoval úvod s objasněním povahy a cílů výzkumu a informaci, že dotazník je přísně 

anonymní a získaná data budou použita výhradně pro účely této bakalářské práce. Rozhovor byl 

nahráván na diktafon, získaná data pak byla doslovně přepsána do písemné podoby, informátor 

věděl, která část rozhovoru je nahrávaná i to, že při přepisu budou z rozhovoru vynechána, nebo 

změněna všechna data, podle kterých by mohl být identifikován. 

Přes choulostivost tématu se během výzkumu nevyskytly vážné problémy, jako zjištění 

pedofilního chování, obtěžování farníků některým z kněží, či sexuální násilí, jejichž řešení by mohlo 

být, vzhledem ke slibu nepoužít získaná data jinak, než k bakalářské práci, etickým dilematem. 

3..1.4 Hodnocení výzkumu 

Hodnocení výzkumu jsem vzhledem k zvolenému typu výzkumné strategie prováděl 

kontinuálně v průběhu výzkumu, pro toto hodnocení byla podstatná validita, při analýze získaných 

dat jsem se snažil hodnotit, zda se kladené otázky vztahují k výzkumným otázkám a výzkumnému 

problému. Posuzovat jsem se snažil také reaktivitu, tedy zkreslení výzkumu přítomností výzkumníka. 

V průběhu výzkumu pouze jednou nastala reakce informátora na mou osobu a to u informátora D, 

který se pravděpodobně snažil se mnou navázat kontakt na úrovni nevztahující se k výzkumu.70 

Výzkum má nízkou reliabilitu, kdyby byl opakován, je možné, že výsledky by nebyly stejné. Závěry 

výzkumu dále nelze použít jako reprezentativní pro celé duchovenstvo, protože od některých církví 
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 Informátor D sám sebe chápal jako vzorový příklad vyrovnání se s homosexualitou, v rozhovoru se ale 
nápadně vracel k tématu sexu a na mou přítomnost reagoval tím, že se mi v některých otázkách snažil lichotit 
„Lidé mají ideální představy (…), jen je vytyčují, aby měli co říct, když se jich zeptá nějaký pohledný adept na 
bakaláře s velkýma očima, jako jste vy.“ O nic více se však nepokusil. 
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byl získán pouze jeden informátor, tato omezení však přirozeně vyplývají ze zvoleného druhu 

výzkumné strategie. 

3..2 Data získaná výzkumem 

Během výzkumu jsem oslovil 31 duchovních křesťanských církví, z čehož 8 se rozhodlo 

výzkumu zúčastnit. Nabalováním bylo dále získáno dalších 5 informátorů. Celkem se tedy výzkumu 

zúčastnilo třináct informátorů, od šesti z nich byla data získána pomocí rozhovoru, zbylých sedm 

vyplnilo dotazník, dva z nich v papírové podobě, pět z nich v elektronické formě. Počty získaných 

informátorů tak více méně kopírují velikost církví podle podílu věřících, podle statistiky z roku 2001, 

v níž má 83,3 % zastoupení (7 informátorů) Církev římskokatolická 3,57% (2 informátoři) ČCE, 3,01% 

(1 informátor) Církev československá husitská, 0,3% (1 informátor) Církev bratrská, 0,1% (2 

informátoři) Apoštolská církev a 0,05% (2 informátoři) Starokatolická církev v ČR.71 Vzhledem 

k velikosti církve je překvapivý počet informátorů z církve apoštolské, jejíž charakter i pohled na 

homosexualitu by vedly k očekávání nejnižšího zastoupení homosexuálních kněží a počet informátorů 

církve starokatolické, u které je ovšem vzhledem k jejímu charakteru a tolerantnímu přístupu 

k homosexualitě vyšší počet gayů očekávatelný. V následujícím výčtu dat získaných výzkumem se 

držím řazení otázek podle jejich vztahu k výzkumným otázkám, nikoliv jejich řazení v samotném 

rozhovoru, či dotazníku. 

3..2.1 Církev římskokatolická 

Z římskokatolické církve bylo získáno pět informátorů, tři z nich vyplnili dotazník, dva z nich 

byli ochotni k rozhovoru. Všichni informaci této církve sami sebe definovali jako homosexuály, jejich 

věkové rozmezí bylo od 35 do 84 let. V pasportizaci rozhovorů a dotazníků se jim dostalo písmen A, E, 

G, CH, I. Jejich odpovědi v dotazníku byly následující. 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Informátor A se k 

homosexualitě postavil z morálního hlediska, homosexualitu posuzuje jako věc, která mu byla dána, 

pro kterou se nerozhodoval a z tohoto důvodu ji proto považuje za morálně neutrální, nevidí ji tedy 

ani jako dobrou, ani jako špatnou, i když nejdříve ji zároveň označuje jako morálně ambivalentní i 

indiferentní.72 Zda je homosexualita tělesné daná, není podle něj možné jasně říci, protože je mnoho 
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 Statistické údaje jsou převzaty z údajů Českého statistického úřadu 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04  
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 Pojmenování homosexuality jako morálně ambivalentní (rozporné) i indiferentní (neutrální) zároveň může 
být vzhledem k dalšímu kontextu rozhovoru přeřeknutím, dále informátor A říká: „věci, který jsou ti daný a ty 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04
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hypotéz, z nichž některé považují orientaci za věc danou výchovou v prvních letech života, 

každopádně však si ji však podle něj nikdo nevolí dobrovolně. Informátor E homosexualitu popsal 

jako účelovou záležitost, „hodně se chápe jako způsob omezení růstu populace“, tento způsob 

omezení vidí od Boha jako zásah poměrně mírný, „volit by totiž mohl z mnoha cest horších.“ 

Informátor G vnímá homosexualitu jako postižení, vzhledem k tomuto postižení pak očekává větší 

pochopení ze strany své církve, nicméně se mu jej nedostává, „bohužel se setkávám s naprosto 

nerozumnými a hloupými názory, pouze tu a tam se objeví někdo, kdo tuto otázku sám pro sebe 

zpracoval systémově a moudře, čímž nemyslím postoje zcela liberální.“ Informátor CH chápe 

homosexualitu jako jednu z forem lidské sexuality, či sexuality obecně a informátor I si na 

homosexualitu nevytvořil žádný zvláštní názor, vidí jí pouze jako „tajemný fenomén“. 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Informátor A si není jistý, zda se jedná o hřích nebo ne: „Pokud by byla 

homosexualita hřích, pak žehnat hříchu je špatně, ale pokud to hřích není, tak je to v pořádku protože 

člověk pro veškerou svou činnost potřebuje Boží požehnání.“ Spíše se ale kloní k názoru, že se o hřích 

nejedná, protože kdyby byl duchovním v jiné církvi, která žehnání stejnopohlavních párů umožňuje, 

pak by asi žehnal. Informátor E vidí u homosexuálních vztahů nedostatečnou komplementaritu a tím i 

nedostatečný důvod k sňatku, „protože to co bez doplňování se pohlaví zbývá, je jen majetková, či 

tělesná žádost.“ S žehnáním stejnopohlavním sňatkům by nesouhlasil, protože si není jistý, zda se 

nejedná o hřích. Informátor G vidí žehnání jako bezproblémovou věc, viděl by jej jako dostatečnou 

podporu církve, je ale ochoten uznat názor církve na nedostatečnou komplementaritu 

homosexuálních vztahů pro manželství. Stejně situaci vidí i informátor CH, který by žehnal, ale 

nepovoloval uzavírat manželství. Informátor I by se bránil „žehnat páry, které neprokázaly delším 

společným životem skutečný vztah.“ 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Informátor A postoj 

římskokatolické církve neodsuzuje, nicméně jej chápe jako věcně nesprávný. Může sice být správný 

morálně, vzhledem ke zdrojům, ze kterých vychází, vzhledem k sociální realitě jej ale chápe jako 

chybný. V poslední, otevřené otázce se k tomuto tématu znovu vrací a ocenil by, aby církev zaujala 

jasné stanovisko, tedy buď homosexualitu ano, nebo vůbec ne. „Možná by to bylo nespravedlivý, ale 

byl by to jasnej postoj.“ Jasné stanovisko by podle něj pomohlo v tom, aby duchovní nebyli pod 

tlakem cítit svou orientaci jako něco špatného a stydět se za ní, což je pro ně značně bolestné a 

vytváří enormní psychickou zátěž. Uvítal by proto větší otevřenost, a aby se římskokatolická církev za 

své homosexuální kněze nestyděla. Informátor E pohled církve vnímá jako velmi restriktivní, i když je 

                                                                                                                                                                                     
nemůžeš ani se pro ně rozhodnout, ani je nijak ovlivnit, tak nemůžou být morálně ani kladný, ani záporný, jsou 
jasně ambivalentní.“ Z kontextu tedy vyplývá, že mluví spíše než o indiferenci, mluví o ambivalenci. 
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podle něj pokrokem, že se o homosexualitě vůbec mluví. Za smutný však považuje fakt, „že ač je 

většina knězů homosexuální orientace, stávají se nejhoršími pronásledovateli homosexuálů. 

Poturčenec je totiž horší Turka.“ Informátor G si myslí, že „to, jakým způsobem se římskokat. církev 

vyrovnala s touto otázkou je alibistický, hloupý, teologicky rozporný, zcela nesprávný, a to i z hlediska 

lidského“, podle jeho názoru, by pro homosexuály v církvi měla platit stejná pravidla jako pro 

heterosexuály. V poslední, zcela otevřené otázce se k tomuto tématu vrací a vyjadřuje zklamání nad 

tím, že si církev nad „takto postiženými muži „umyla ruce jako Pilát““, odmítá jim pomoci s 

handicapem jakým homosexualita je a tak se dostává do rozporu s tím, co hlásal Ježíš, který právě o 

chudé, malomocné i jinak handicapované pečoval. Informátor CH vidí církev jako organizaci, která se 

tváří tolerantně, ale tolerantní ve skutečnosti není. Informátor I chápe důvody církevního postoje, 

který se podle něj stále přiostřuje, říká že: „co se řadových homosexuálů týče, neznám žádné, kteří by 

katechetický příkaz čistoty dodržovali“ a vadí mu, že přístup ke kněžím je restriktivnější než 

k řadovým věřícím. 

Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Informátor A tuto otázku vidí 

jako dilema pro, či proti celibátu, který jeho ideální představou není. Je-li tedy knězem, zříká se své 

ideální formy sexuálního života, kterou je pro něj partnerství. K celibátu však dodává že: „pokud jsem 

ho jako slíbil, tak jsem povinen ho dodržovat.“ Dokud je knězem, viděl by informátor A vstup do 

partnerství jako nemorální, „člověk se musí rozhodnout, buď jedno, nebo druhý.“ Informátor E 

představu své ideální formy nesděluje, protože realizovatelná je podle něj pouze jediná a to je 

ovládání sexuálního života, své představy se proto snaží spíše ovládat. Informátor G vidí svou ideální 

představu v dlouhodobém a trvalém partnerském vztahu, „který v podstatě simuluje dlouhodobé 

manželství, byť neplodné.“ Stejnou představu má informátor CH, pro kterého je ideální formou 

sexuálního života partnerství a sex samotný je až „na třetím, případně ještě na dalším místě“, zároveň 

také zmiňuje, že nemá rád vulgární prezentaci homosexuality, protože považuje za nutné oddělovat 

orientaci a vášeň. Informátor I sexuální život řadí pouze do partnerství, čímž myslí pevné a trvalé 

soužití. 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? - Informátor A na tuto otázku odpověděl, že vyrovnání se je dáno 

věkem, protože dříve svou orientaci vnímal jako něco špatného, jako „sklon, kterej musím vždycky 

nějakým způsobem prostě potlačit, (…), teď už se mi to vnímání jako posunulo, beru to jako, jakoby 

součást svýho života, která mě neovlivňuje jenom po té stránce pohlavního života, ale třeba ve 

vnímání, ve vztazích, v estetice“. Homosexuální orientace je však pro něj stále zdrojem komplexů, 

v emoční oblasti ji stále vnímá jako něco špatného, i když rozumově ví, „že je to v pořádku.“ 

Informátor E je se svou orientaci spokojený, integrace pro něj znamená smíření, čili „dát ji správnou 



30 
 

formu a to v mém případě znamená sublimovat ji do Božího díla. Celibát je o tomhle. Ne o trápení se, 

křičení po osvobození od celibátu. Celibát je dobrovolný závazek.“ Prožívání své orientace chápe zcela 

jako její sublimaci do Božího díla, životu pro evangelium a modlitbu, prožívat v církvi homosexualitu 

nebo heterosexualitu, totiž podle něj není možné. Informátor G se vyrovnal se svou orientací 

v okamžiku, kdy pochopil, že mu nepomůže exorcismus a tuto svou část akceptoval. Touží však po 

rodině a dětech, stejně jako po partnerovi, kterého se mu nedaří najít. Informátor CH se 

s homosexualitou vyrovnával dříve s obtížemi, nyní ji však vzhledem ke svému věku (84 let), zvládá. 

Informátor I zažil pocit „morálního hnusu a znechucení nad tím, co je nazýváno gay scénou“, svou 

orientaci chápe jako dar, ale prožít ji pro něj znamená popřít ji. Zároveň však tvrdí, že je ochoten 

vzdát se kněžství pro skutečný vztah, „zatím se však neobjevil nikdo, kdo by této oběti byl hoden.“ 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Informátor A se po dobu činné služby držel 

povinnosti celibátu, s výjimkou jednoho „ulítnutí.“ V době, kdy byl mimo službu, přiznává snahu po 

experimentování, tedy vyhledávání kontaktů „na úrovni kamarádství, kde se to třeba může 

přehoupnout i do něčeho jinýho“. Touto formou si pohrává s myšlenkou na opuštění kněžství kvůli 

partnerství. Sexualita informátora E se pak podle jeho slov „Božím působením mění v lásku 

k ostatním.“ Za dobu svého kněžského působení nepřiznává žádný poklesek, nicméně dodává, „já 

jsem od mala neměl velké sexuální touhy. A pak taky existují farmaka“, k jejichž užívání se občas 

uchyluje. Spíše než homosexuála, sám sebe definuje jako asexuála. Informátor G odmítá jednorázové 

sexuální kontakty, a protože se mu nepodařilo najít partnera, jeho sexuální život se skládá pouze 

z občasné masturbace. Informátor CH vzhledem ke svému věku říká: „V osmdesáti? Maximálně se 

přitisknout, nebo vzít za ruku kluka, kterej mě má rád.“ Informátor I pak žije v celibátu, který 

několikrát porušil, ale přesto se o něj snaží. 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? - Informátor A bral homosexualitu jako otázku velmi vážnou, zastával názor, 

„že homosexuál by neměl být knězem, (…) až po hodně různých rozhovorech a kontaktech s kněžíma 

mě přesvědčili, že to není až takovej problém.“ Při rozhodování pro kněžství u něj hrál významnou roli 

fakt, že se neožení, kněžství mu nabízelo smysl života, nahrazující rodinu. Zároveň pro něj bylo 

vyrovnáním se s homosexualitou a do jisté míry záštitou dodržování celibátu, který církev nařizuje 

všem homosexuálům, ať již v kněžském nebo laickém stavu, protože vzhledem k případným 

pokleskům podle jeho vlastních slov „svěcení velmi silně motivuje. Abys to nedělal…“ Informátor E 

považoval svou orientaci za Boží volání a důkaz, že je pro kněžství vybrán. Byla pro něj velmi 

důležitým tématem při rozhodování ke kněžství a to v pozitivním smyslu, cítil jí jako jisté volání. „Co 

zbývá homosexuálovi, když chce dát životu smysl? Kněžský život je život pro Boha a pro ostatní, 

protože skrze vás pak přichází požehnání. Kněžský život je darování se. Přece… to je cesta ne?“ 
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Informátor G si při vstupu do semináře nebyl své orientace vědom, považoval se za bisexuálního a 

vzhledem k povinnému celibátu, který neumožňuje ani heterosexuální, ani homosexuální chování, se 

otázkou orientace zabývat odmítl. Orientace tak pro něj nebyla při volbě kněžství otázkou důležitou. 

Podobně na tom byl Informátor CH, který v době volby kněžství o své orientaci neměl tušení, odkryl ji 

pro něj po „25 letech života jeden patnáctiletý kluk.“ Také informátor I považoval sovu orientaci za 

„výstřelek dospívání“, nicméně v současnosti ji považuje za zdroj síly ke službě Pánu. 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

- Informátor A tvrdí, že kdyby nebyl kněz, byl by mnohem otevřenější, zatímco v současné situaci 

zvažuje komu o své orientaci říci a komu ne. Říká, že: „na přímou otázku bych asi neřekl, že jsem 

heterosexuál. (…) Ale málokdo z církevního prostředí pokládá tuto otázku.“ Rozhodně si však myslí, že 

lidé mimo církev berou homosexualitu lépe než ti uvnitř, a i když se jen jednou setkal s vyloženě 

negativní reakcí, která byla ještě spíše nedorozuměním, setkal se mezi věřícími mnohokrát s pštrosí 

reakcí typu: „já to nechci vědět. Já o tom nechci slyšet.“ Jako pravděpodobný důvod této reakce pak 

informátor vidí skutečnost, že kněz je autoritou, symbolem posvátna a víry. Informátor E na tuto 

otázku nechtěl odpovídat, s odkazem na to, že orientace nemá se službou Pánu „co do činění, proto 

není třeba jí sdělovat a šířit.“ Informátorovi G na jeho přiznání k homosexualitě jeden z kamarádů, 

římskokatolických kněží odpověděl, že je posedlý ďáblem, nebo „že to mám z toho, že se s takovými 

lidmi stýkám.“ O jeho orientaci tak ví jen rodiče a jeden ze dvou bratrů. Pro rodiče je toto téma tabu, 

měli by proto pravděpodobně problém smířit se s jeho případným partnerem, vzhledem k tomu že 

ale 5 let strávil v semináři, mají pravděpodobně jeho rodiče toto téma za uzavřené. O orientaci 

informátora CH vědí pouze jeho přátelé a ti jsou k němu tolerantní. S negativní zkušeností se naopak 

setkal informátor I, který se jednou dočkal „velmi příkrého odsouzení i výhružek“, proto o jeho 

homosexualitě ví pouze jiní homosexuálové a jakýkoliv coming out považuje za risk. 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - 

V poslední, zcela otevřené otázce se informátoři z římskokatolické církve vyjadřovali zpětně 

k předchozím otázkám, tyto odpovědi jsem již zmínil výše, objevily se však také dva názory s tématem 

otázek přímo nesouvisející a to u informátora E, který v souvislosti s homosexualitou zmiňuje 

semináře, které mají na budoucího kněze a jeho vztah k vlastní sexualitě značný vliv a které zároveň 

vytvářejí skleníkové prostředí a „dávají nereálné představy o životě, zároveň právě v nich většina gayů 

nasbírá první sexuální zkušenosti“, i když vzápětí popírá, že by tyto zkušenosti byly přímo sexuální, ale 

spíše sociální povahy. „Žijete vedle mužů, ve vyhraněně mužském prostředí. Tak to myslím…“ Dále se 

zmiňuje, že výzkum k této práci zkoumá nezkoumatelné, a že věda nedovede zodpovědět všechno. 

Informátor I pak zmiňuje celibát jako znamení vyvoleného stavu v římskokatolické církvi, „proti 

kterému se staví většina, ale se kterým většina nechce dělat nic.“ Celibát podle něj vede k nedostatku 
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kněží, který je ještě zvyšován faktem, že homosexuálům je v současné době odpíráno kněžství 

svátostné. Mnoho věřících má podle něj strach z devalvace kněžství při případném zrušení celibátu, 

nicméně podle informátora I „nic jiného nezbyde, nemá-li česká církev zemřít.“ 

3..2.2 Starokatolická církev 

Z řad starokatolické církve se výzkumu zúčastnili dva informátoři, jeden z nich vyplnil 

dotazník, s jedním byl proveden rozhovor. Všichni informátoři této církve sami sebe definovali jako 

homosexuály, věkové rozmezí, které uvedli, bylo od 35 do 46 let. V pasportizaci rozhovorů a 

dotazníků se jim dostalo písmen F a L. Rozhovor s informátorem F se vyznačoval tím, že informátor 

byl na počátku poměrně hovorný, nicméně později mluvil stále tišším hlasem a častěji se nad 

otázkami zamýšlel a vracel se k otázkám předchozím. Odpovědi obou informátorů na otázky byly 

následující. 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Informátor F se snažil 

stavět otevřeně ke všem teoriím zabývajícím se příčinami homosexuality, žádnou vlastní však neměl. 

Homosexualitu viděl jako nejasný fenomén, nicméně pro něj není problémem morálně složitým, na 

každý pád ji nevidí jako věc volby, i když říká, že „výchova v tom snad může hrát nějakou roli, ale ne 

velkou“. Nemá ale rád žádnou z teorií, které „se snaží hned ve všem mít naprostou pravdu a mluvit, 

jako by přes to nejel vlak“, ke všem teoriím se staví otevřeně. Na konci rozhovoru se informátor 

k otázce homosexuality váhavě a s velkým přemýšlením vrátil a díval se na ní jako na zcela normální. 

Diskusi o normalitě homosexuality v náboženství viděl jako problém instituce, zatímco Ježíšovu cestu 

popisuje jako mystickou, cestu církve vidí jako cestu instituce a je si jistý, že Ježíš o homosexualitě 

nemluvil „proto, že jí neviděl jako problém hodný řešení. Že jí zkrátka viděl jako úplně normální.“ 

Mysticky tak vidí homosexualitu jako nepodstatnou, i když přiznává, že církevně může být 

problémem. Informátor L vidí homosexualitu jako životní předurčení, které nelze zavrhnout jen 

proto, že není většinové, „stejně tak nelze zavrhnout rozvedené, jen proto, že jejich manželství se 

zkrátka nepovedlo.“ 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Informátor F je pro žehnání i manželství, „s tím že by se prověřovalo povolání k 

manželství, tedy jestli nejde o nějakou ekonomickou věc“, s tím,že ekonomika sice vždy hraje roli, ale 

manželství nesmí být uzavřeno jen kvůli ní. I informátor L si myslí, že „homosexuálové potřebují Boží 

požehnání stejně jako heterosexuálové“, má však pochyby o tom, „co vše by pod hlavičkou 

homosexuálních sňatků bylo realizováno.“ Také se zmiňuje o manželstvích pouze z ekonomických 
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důvodů a touhu po vlastnictví nevidí jako důvod vstupu do heterosexuálního ani případného 

homosexuálního manželství. Jeho názor „je proto někde mezi ano a ne.“ 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Informátor F považuje pohled 

své církve na homosexualitu za volný, ne sice tak, aby homosexualita v církvi nebyla vůbec otázkou 

diskuse, ale říká, že: „V podstatě se nemusíme tak bát.“ Normou je podle jeho slov možné se zaštítit 

tehdy, když by někým byl obviněn z toho, že je jako homosexuál v církvi, podle jeho slov jsou 

homosexuálové stejní, jako ostatní lidé a mají stejné právo na úctu, protože si svou orientaci 

nevybrali. Informátor L pak vidí pohled své církve jako poměrně vstřícný, ale poukazuje na 

nejednotnost starokatolických církví v jednotlivých zemích v této otázce, protože „zatímco v 

Rakousku se zcela běžně uzavírají sňatky gayů, slovenští starokatolíci vystoupili z Utrechtské unie a 

proti homosexualitě vystupují ještě více, než samotná římskokatolická církev.“ 

Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Informátor F si jej představuje 

jako „vztah a v něm heterosexuální podoba sexu, akorát že s mužem“, i když nejdříve po položení této 

otázky dlouho mlčel a pak začal mluvit o různorodosti sexuálních praktik, z nichž ale žádnou za ideální 

nepovažuje. Informátor L pak ideální sexuální život vidí jako součást partnerství a nikdy jej jinak ani 

nerealizoval. 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? - Informátor F svůj život popisuje jako život heterosexuála, s tou 

výjimkou, že žije s mužem, namísto ženy. Vyrovnání se s homosexuální orientací pro něj znamená 

sebepřijetí, nad rozdělování na homosexuální a heterosexuální klade spíše dodržování morálních 

pravidel a nevidí jako nic morálně závadného „žit s chlapem (…), jo ale je důležitý podotknout, žít s 

jedním chlapem!“ Protože je u něj v současnosti tato podmínka dodržena, nevidí nic, co by vůbec 

bylo třeba integrovat. Informátor L svou orientaci považuje spíše za citové, než za sexuální zaměření, 

říká, že vyhledává „plánovitě spíše společnost mužů, ale nezavrhuji ženy.“ Ve svém současném vztahu 

je šťastný. 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Sexuální život ani jeden z informátorů blíže 

nerozvádí, jejich představou i realitou je tedy sex v partnerském vztahu, informátor L pak podotýká, 

že svou sexualitu ani nikdy jinak nerealizoval. 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? - Informátor F o své orientaci věděl od mala a nikdy neměl pochyby, nebo 

období sebehledání, o kterém často čte u jiných. Když se rozhodoval pro kněžství, neviděl tedy 

homosexualitu jako problém, spíše řešil jiné otázky: „smysluplnost toho co budu dělat, jestli to má být 
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moje celoživotní rozhodnutí.“ Informátor L o své homosexualitě v období rozhodování pro kněžství 

nevěděl, nicméně nemyslí si, že kdyby o ní věděl, ovlivnila by nějak jeho rozhodnutí. Být knězem pro 

něj „neznamená začít předstírat, že jsem jiný, než jsem, znamená to spíše směrovat svůj život k 

pomoci jak druhým, tak sobě.“ 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

- Informátor F své okolí nezkoumá, nikomu o své orientaci nevykládá, zároveň ale tvrdí, že ji ani 

nechce tajit. Se svým partnerem se však nestýkají s gay komunitou, kterou odsuzuje jako nemorální 

lidi, „hledající omluvu pro svoje činy. Někdy mi připadá, že takové to římskokatolické potridentské 

účetnictví jim hodně nahrává. (…) Pomodlí se a je to.“ V takovémto chování nevidí odpuštění. Coming 

out pro něj není problém k řešení. Na konci rozhovoru se ale k této otázce opět vrací a případný 

coming out by pro něj byl popřením normálnosti homosexuality, má pocit, že by jím řekl, „že to je 

problém, že to je nenormální a že by mě měli soudit jako nějakýho zvrhlíka.“ Coming out považuje 

spíše za něco, co lidé dělají proto, aby na to mohli být pyšní, protože se podle něj lidé „chytají tak 

zvláštních věcí, na které jsou pak pyšní“. Okolí informátora L o jeho orientaci většinou ví, nicméně za 

okolí považuje pouze přátele. Tvrdí, že na přímou otázku ohledně orientace by také přímo odpověděl. 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem?  - 

V poslední, otevřené otázce pak informátor L kladně hodnotí povahu tohoto výzkumu, protože 

„homosexualita v církvích a to i těch, které se zdánlivě za své homosexuály nestydí, je velmi 

nebezpečné téma.“ Informátor F se k poslední otázce nechtěl již k ničemu vyjádřit. 

3..2.3 Církev československá husitská 

Z řad Československé církve husitské se výzkumu zúčastnil jeden informátor, se kterým byl 

proveden rozhovor, tento informátor sám sebe definoval jako homosexuála a jeho věk byl 51 let. 

V pasportizaci rozhovorů a dotazníků se mu dostalo písmene D, jeho odpovědi byly následující. 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Homosexualitu chápe 

informátor D jako „něco, co je v Božím úmyslu a co vede k cíli, který dosud nechápeme.“ Nemyslí si, že 

by homosexualita byla nemoc, nebo věc podmíněna výchovou, protože je podle něj nemožné 

vychovat náklonnost, která je silnější než společenské normy. V současné společnosti sice pozoruje 

tendence k tomu, že být homosexuál je moderní, podle jeho slov „dnes je moderní proklamovat, že 

jste minimálně bisexuál“, takže by vliv výchovy mohl být podstatný, za jeho mládí tomu tak však 

nebylo. 
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Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Informátor D by žehnání podporoval, nicméně manželství vidí jako něco 

rozdílného a instituci manželství nepovažuje pro gaye za nutnou, ani důležitou, sám ji nepostrádá. 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - S normativním pohledem své 

církve se informátor D ztotožňuje, protože jej chápe. Vidí jej „jako normu danou Pánem, které je 

nutno se držet“, i když vidí jako přirozené, že se od ní člověk odchyluje. Všechny zásady stanovené 

Biblí vidí jako normu, jejíž dodržení je naším cílem. Stanovisko své církve k homosexualitě chápe jako 

moudré, „nejde ruku v ruce s dobou, ale nejde ani proti ní“, oproti stanovisku církve římskokatolické 

jej chápe jako pokrokové, ale „nepřizpůsobuje se tomu, co společnost hlásá v televizi.“ Tento postoj 

informátor chápe jako správný. 

Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Ideální formu sexuálního života 

si informátor D představuje jako lásku dvou mužů v dlouhodobém partnerství, jejíž součástí je i 

sexuální život, který by neměl být ani jinak než v partnerství realizován. 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? - Svou orientaci chápe informátor D podle svých slov stejně, jako by 

chápal orientaci heterosexuální, „jako lásku k muži, se kterým je možné prožít život“, má partnera, se 

kterým žije 16 let v dlouhodobém vztahu. Zveřejnění svého vztahu nepovažuje za možné, jako důvod 

uvádí obtížnost, či bolestnost tohoto případného procesu, ve kterém nevidí žádný smysl, staví se 

proti homosexualitě chápané jako prostituci. 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Sexuální život informátora D má podobu 

šestnáctiletého vztahu s jedním mužem, o nic jiného podle jeho slov nikdy neměl zájem. Díky tomu, 

že svou ideální představu sexuálního života naplňuje, se považuje v tomto ohledu za vzor. 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? - Před svým rozhodnutím ke kněžství informátor D homosexualitu zvažoval, 

nepovažoval ji však za nejdůležitější otázku, protože orientace podle něj není celý člověk, sexualita je 

podle něj jen částí osobnosti a člověka vidí jako víc, než pudy. Jako chybné vidí, že „současná doba 

klade převysoké nároky na sexualitu a staví jí do čela lidské osobnosti“, jako doklad toho, že dříve 

tomu tak nebylo, uvádí osobu Lewise Carrolla, autora Alenky v říši divů, který podle jeho slov žil 

z mravních důvodů v dobrovolném celibátu po té, co v sobě objevil pedofilní orientaci. 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

- O orientaci informátora D věděli pouze jeho rodiče a blízcí přátelé, svou homosexualitu netají „ze 

strachu, spíše ze zvyku, nemyslím, že je to věc nutná k medializaci.“ Muže, se kterým žije, bere podle 
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jeho slov většina lidí jako údržbáře, tento stav je podle něj pro oba uspokojivý, tvrdí, že „lásku 

nepotřebujete deklarovat celému světu na předních stránkách časopisů. Láska je spíš tichá, hodně 

osobní.“ 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - 

V poslední otázce informátor vyjádřil překvapení, že se výzkum netýkal sexuálních praktik. 

3..2.4 Českobratrská církev evangelická 

Z Českobratrské církve evangelické se výzkumu zúčastnili dva informátoři, jeden vyplnil 

dotazník, s druhým byl proveden rozhovor. Oba informátoři této církve sami sebe definovali jako 

homosexuály, jejich věkové rozmezí bylo od 41-55 let. V pasportizaci rozhovorů a dotazníků se jim 

dostalo písmen C, H. Jejich odpovědi byly následující. 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Informátor C vidí 

homosexualitu jako genetický komponent, který si nikdo nevybírá, říká, že „vždycky byla, bude a je 

skupina lidí, který jsou homosexuálové. To samo o sobě dost dokazuje ne?“ S homosexualitou, jako 

genetickou daností nic nenadělá, nicméně za důležitý považuje postoj, který k ní zaujme a který 

vychází z něj samého. Homosexualitu v tomto pohledu přirovnává k velkému nosu, ke kterému se lze 

postavit tak že si jej nechá odoperovat, nebo si z něj udělá živnost, nebo jej přijme, jaký je. 

Informátor H vidí homosexualitu jako „způsob prožívání světa a vztahů v něm, který se v člověku 

utváří od útlého dětství. Jako takový je nezměnitelný a je chybou označovat jej jako hříšný.“  Nebere ji 

proto jako názor, nebo volbu, homosexuála vidí stejně náchylného ke zlému jako heterosexuála, 

výzvou k tomu, aby se nepoddával svým sklonům, ale přijal své danosti je podle něj Boží milost. 

Člověk má podle informátora H naplňovat tyto své danosti způsobem nepříčícím se Bohu. 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Informátor C by byl rozhodně pro, manželství je pro něj láska a tak nedělá rozdíl 

mezi heterosexuální, či homosexuální láskou. „Když se dva lidi milujou… no tak by jim mělo být 

dovoleno, aby se vzali. Aby byli spolu. Měli by se vzít, ať už jsou gay, nebo straight.“ Za nefér považuje 

fakt, že zatímco heterosexuální páry mohou uzavírat i opakovaná manželství, gay páry tuto možnost 

nemají vůbec. Informátor H pak tvrdí, že všichni v životě potřebujeme požehnání, jeho potřebu vidí i 

pro případ homosexuálních dvojic, nicméně nemyslí si, že by tento akt měl být nazýván manželstvím 

a takto vzniklá jednotka rodinou, tyto výrazy jsou pro něj „tradičně spojeny s heterosexuálním 

modelem“, který by byl jejich užitím na homosexuální páry podle informátora H zpochybněn. 
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Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Informátor C jej chápe jako 

nejednotný, podle něj je církev v období rozlišování dobrého od špatného. Církev se snaží 

implementovat homosexualitu, což však podle něj neznamená, „je to ok, můžu teď jít a zatáhnout 

deset chlapů do postele a pořád to bude ok.“ Ve svém postoji podle informátora C není církev 

jednotná, protože vedle těchto integračních snah v ní existuje i strach ze strany starších lidí a 

zastánců tradiční rodiny a tradičních postojů. Myslí si tedy, že i když jeho církev homosexuály vítá, je 

spíše zdráhavá73, „aby udělila nějakou vedoucí funkci někomu, o kom se ví, že je homosexuál.“ Postoj 

církve tak ve zkratce vidí jako tanec mezi extrémy, který sice chápe, ale nemělo by to tak podle něj 

být. Informátor H tvrdí, že normativní pohled uvnitř jeho církve neexistuje, nebo je nekonzistentní, 

protože se liší „stanoviska fundovaných teologů, či volených představitelů církve a prostých věřících 

zvláště na venkově“, jejichž stanovisko je podle něj vzhledem k demokratické povaze ČCE právě tím 

normativním. 

Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Ideální představa sexuálního 

života je pro informátora C „být se člověkem, kterýho miluju a se kterým chci trávit celej zbytek života. 

Samozřejmě že to je ideál, protože realita šeptá… kde ho vzít?“ Rozhodně odmítá úlety a vztahy na 

jednu noc, na které je mu již od puberty nepříjemné i jen pomyslet, protože se tomuto ideálu ani 

neblíží. Jako ideální tedy vidí život s jedním mužem, se kterým vzájemně prozkoumají svou sexualitu, 

„až svoje sexuality budeme sdílet tak pak teprve budeme mít to, čemu se dá říct vztah. Protože to 

předtím, to je divný. Nepřirozený.“ Informátor H se k ideální představě sexuálního života nevyjádřil, 

protože nechtěl směšovat sexuální fantazie a náboženské ideály a nevěděl, ke které z těchto dvou 

věci otázka míří, v poslední, otevřené otázce však říká že: „Důležité je nesoudit nikoho za to, jak žije 

svou sexualitu. Monogamní vztah není normou, ale darem.“ Tento dar nelze nařídit, ale lze jej podle 

něj hledat. 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? - Informátor C vidí jako konečný cíl své orientace „monogamní 

partnerský vztah jako takovej“, jako důležitou vidí otevřenost, které sám dosáhl, úspěch integrace své 

orientace do života vidí právě v této otevřenosti a ve vyrovnání se sám se sebou, otevřenost je 

v tomto směru pro něj důležitá. Pro informátora H bylo vyrovnání se s homosexualitou během na 

dlouho trať. „Uvědomoval jsem si ji už nejpozději od puberty, ale dlouho jsem sám sebe přemlouval, 

že jsem vlastně spíše bisexuální a tedy schopný tradičního heterosexuálního vztahu.“ Teprve ve 

zralém věku došel poznání, že by takový vztah neměl dlouhé trvání. 

                                                           
73

 Zde chtěl informátor C nejdříve říci slovo zpátečnická, v polovině slova se ale zarazil a slovo změnil na 
„zdráhavá“. 
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Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Svůj sexuální život popisuje informátor C jako 

izolaci, slovo samota vidí pro realitu, kterou zažívá, jako slabé slovo. Říká: „nenašel jsem takovou 

křesťanskou, pečující, věřící duši, kterou hledám. Doteď ne.“ Informátor H se k sexuální realitě vyjádřil 

poměrně lakonicky tím, že žije v uspokojivém partnerském vztahu. 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? - Informátor C měl hluboké pochyby, směřující především k jeho vhodnosti 

pro kněžství, „od církve mi připadalo, že mě všichni dost špatně hodnotí, že jim připadám jako takovej 

farář, co nebude za moc stát, protože je teplej.“ Později jej ale jistá farářka přesvědčila, aby měl víru, 

tuto událost informátor hodnotí jako zázračnou a zmiňuje se o prospěšnosti přítomnosti ženského 

elementu v církvi: „Ženský obecně jsou element, kterej strašně chybí v katolický církvi. Mají daleko 

citlivější chápání, protože chlapi, ti se nikdy nevymaní z toho, že si hrajou na vojáčky, víš?“ Po této 

události pak svou kněžskou službu informátor C přijal bez pochyb a vykonává ji „orientace, 

neorientace. (…) Každej má něco, co mu v dokonalosti hodně brání.“ Také informátor H svou orientaci 

před přijetím kněžství zvažoval, věřil, že „Bůh si i s mou homosexualitou nějak poradí a povede mě 

podle své vůle.“ To se také děje, i když klikatějšími cestami, než informátor H čekal. 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

- Informátor C prodělal coming out rozvážně a pomalu, velmi důležité pro něj bylo zjištění, že má 

podporu a překvapilo jej množství lidí, kteří mu chtěli pomoci, někteří mu dokonce chtěli najít 

partnera. Zmiňuje se o svých rodičích a jejich vztahu k jeho orientaci, matka měla s jeho 

homosexualitou zpočátku problém, později mu sdělila, že: „to pro ní byla rána, protože to brala jako 

že byla špatná matka. Že se vinila.“ S jeho homosexualitou měl problém i otec, což informátor C 

přikládá faktu, že muži většinu problémů řeší extrémními způsoby a přirovnává je k církevnímu 

prostředí. „Otcové tak trochu ukazujou, jak to bude vypadat v církevním prostředí. Protože to je taky 

takový mužský, bere to tou cestou: zabij, nebo tě zabijou.“ Jeho otec mu později řekl, „že už když jsem 

byl hodně malej, tak měl pocit, že budu gay. A že jak jsem rostl, tak ho nikdy tenhle pocit neopustil.“ 

Co se otevřenosti v církevním prostředí týče, informátor C svou orientaci nevolá ze střech, přestože 

se nikdy nesetkal nešpatnou reakcí, sdělovat svou orientaci na potkání však nepovažuje za dobrý 

způsob: „nejde úplně přijít k věřícím a říct jako první větu: jsem gay. To by odradilo asi i gaye 

samotný.“ Okolí informátora H o jeho orientaci ví, sám o ní mluvil s kolegy i dalšími lidmi a nevadí 

mu, když si tuto informaci předávají mezi sebou, naopak jej ve vztahu k tomuto tématu uvádí do 

rozpaků snaha o mlčenlivost. Jeho coming out však podle jeho slov není u konce a stále pokračuje, co 

se reakcí okolí týče, říká: Okolí je vnímá různorodě, ale ti nejbližší jsou mi naštěstí oporou.“ 
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Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - 

V poslední, zcela otevřené otázce zmínil informátor C nutnost studia Bible: „je nutný studovat Bibli a 

rozumět jí. To první se dělá, to druhý vůbec ne.“ V souvislosti s Biblí věří, že například homosexualita 

jak jí viděl sv. Pavel, není totéž, jak je chápána dnes a uvádí termín „eunuch“, který se v v Pavlově 

době pojil s antickou sexualitou, zatímco dnes se nepoužívá a který se podle něj vztahoval i na 

homosexuály. 

3..2.5 Církev bratrská 

Z bratrské církve se výzkumu zúčastnil jeden informátor, který vyplnil dotazník. Tento 

informátor se označil jako homosexuála, za své věkové rozmezí udal 55-65 let. V pasportizaci 

rozhovorů a dotazníků se mu dostalo písmene J. Jeho odpovědi byly následující. 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Informátor rozlišuje mezi 

homosexuální orientací, kterou vidí jako Boží dílo, „o jejímž důvodu se lze jen dohadovat“ a mezi 

homosexuálním chováním, které vidí jako snahu vyzkoušet si v sexu co nejvíce a zjistit co je 

nejpříjemnější, proti takovému chování „se chceme co nejrezolutněji postavit, právě proti němu totiž 

mluví Bible.“ 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Informátor J se staví proti žehnání stejnopohlavních párů a manželství je podle 

něj svazek muže a ženy a „nepřichází v úvahu, že by stejný svazek mohl vzniknout mezi dvěma muži, či 

ženami. Takové svazky jsou nefunkční, chybí v nich doplňování, brzy se rozpadají.“ Morálně silnější, 

nicméně stále upadlí homosexuálové podle informátora J hledají v manželství záštitu společného 

sexu. 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu?  - Informátor J zmiňuje, že jeho 

církev stojí pouze na výkladu Bible, kterou Bůh zjevil svou vůli a že všechny výzkumy na tomto poli 

jeho církev odmítá jako nevědecké. Stanovisko církve je pro něj stanovisko Božím, jeho zdánlivá 

tvrdost je pak pro něj daná tím, „že jsme uvykli relativizovat vše, co je řečeno.“ To je však podle 

informátora J chybou, vše co je v Bibli je nutno brát jako nadčasové. Pohled jeho církve je pro něj 

závazný. 

Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Představou ideálního sexuálního 

života je pro informátora J sex muže a ženy, „jakékoliv jiné představy jsou zvrhlé a morálně upadlé.“ 
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Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života?  - Informátor J v posledních 27 letech homosexuální chování nijak 

nepraktikoval, homosexualitu chápe jako tělesný orgán, který nelze odstranit, ale je nutno se s ním 

sžít, protože jsou všechny dány Bohem. Říká že: „Orientace je nedůležitá, pokud se věnuji Bohu a jen s 

Jeho pomocí ji zvládám.“ 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Reálný sexuální život informátora J má celibátní 

podobu. 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? - Homosexualitu ve vztahu ke kněžství vidí informátor J jako jeden z důvodů 

svého vstupu do církve a pokládá za možné, že „homosexualita je druhem volání ke kněžství.“ 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

- Okolí o orientaci informátora J neví, nemá podle jeho slov z čeho se o ní dozvědět a informátor sám 

nemá důvod, aby ji svému okolí sděloval. 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - 

V poslední otevřené otázce pak informátor tento výzkum označuje jako nevědecký a zdůrazňuje, že je 

zapotřebí být na pochybách před pseudovědou. Uvítal by pouze „výzkum vedený nehomosexuálem a 

vedený s odstupem“, důvod proč se výzkumu vůbec účastní je podle jeho slov ten, že: „vím, jací lidé 

se jej účastní, a chtěl bych vrhnout trochu pravého světla na homosexualitu duchovních.“ 

3..2.6 Apoštolská církev 

Z Apoštolské církve se výzkumu zúčastnili dva informátoři, jeden vyplnil dotazník, s druhým 

byl proveden rozhovor. Jeden informátor této církve definoval sám sebe jako bisexuála, druhý jako 

homosexuála, jejich věkové rozmezí bylo od 35 do 45 let. V pasportizaci rozhovorů a dotazníků se jim 

dostalo písmen B a K. Informátor B měl své odpovědi předem připravené a četl je, pouze v několika 

málo chvílích mluvil bez přípravy. Odpovědi obou informátorů byly následující. 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Informátor B považuje 

homosexualitu pouze za přechodnou iluzi. Sám sebe definoval jako bisexuála a sexualitu obecně vidí 

jako přirozenou bisexualitu, která „se v některých případech může přiklánět k homosexuálnímu 

chování, ale je to jen dočasný jev.“ Homosexuálové jsou podle něj bisexuálové, kteří mají zvrácený 

pohled sami na sebe. Homosexualita, tedy to, co je za ní považováno, je podle informátora B léčitelná 

modlitbou a správnou životosprávou. Říká že: „homosexualita je pole, ve kterém si nemůžete být jist, 
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jestli nejste pokoušen ďáblem“.  Dále říká, že homosexualita je dnes chápána jako normální, což je 

chyba, protože je to nemoc, která není léčitelná a za důvod této neléčitelnosti opět považuje fakt, „že 

je pouze iluzí, orientace většiny lidí je bisexuální, záleží, kam se přikloní.“ Informátor K vidí 

homosexualitu jako „úchylku, která se v dospívání spojuje se sexualitou.“ Všechny vědecké výzkumy 

na tomto poli vidí jako tendenční a nespolehlivé. Podle něj dělá věda společnost 

„homosexualistickou“, jediné na co se lze spolehnout, jsou Boží tvrzení. Jako příčiny homosexuality 

vidí „hluboké proudy v podvědomí.“ 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Informátor B je rozhodně proti, a jako neuvěřitelné se mu zdá, „jak dalece lidé 

zacházejí v podvolování se vlastním zálibám.“ Informátor K  naprosto nesouhlasí a připuštění něčeho 

takového vidí jako hřích proti Bohu. 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Informátor B vidí pohled své 

církve jako jedině správný, protože je řízený Duchem svatým. Díky tomu, že je vyjádřením Boží vůle, 

nemůže být zpochybňován, i když zároveň informátor B přiznává možnost pochyb, které mohou vést 

k odchýlení se od tohoto pohledu, za příčinu takových odchylek považuje fakt, že lidé jsou chybující. 

Informátor K pak normativní pohled své církve vidí jako tvrdý, za tvrdost tohoto pohledu považuje 

fakt, že jeho církev „se řídí Písmem Svatým, ve kterém je homosexualita přísně zapovězena“, nicméně 

jej chápe a je s ním srozuměn. Svou orientaci chápe jako „určitou křivdu“, protože nemá pocit, že by 

se pro ni rozhodoval. 

Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Informátor B pouze prohlásil, že 

věří, „že Pán ji napraví tak, jak bude chtít“, nelze podle něj dělat nic víc, než věřit. Informátor K si jako 

ideální představuje sex s ženou, i když k homosexuálnímu sexu cítí puzení, chápe jej jako hřích. Dále 

pak říká, že: „homosexuální láska je mnohem mělčí a mnohem méně intenzivní.“ 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? - Informátor B znovu tvrdí, že homosexualita neexistuje a že 

s občasnými výkyvy své bisexuální orientace do homosexuální oblasti se vyrovnává s Boží pomocí a to 

konkrétně „modlitbou a snahou rozpoznat o co se vlastně jedná, že to není nic než momentální výkyv 

nálady.“ Tyto výkyvy chápe jako součást života a jejich integraci pak vidí stejně, jako integraci „výkyvů 

chuťových, či preferenčních co se oblékání týče.“ Informátor K se pak podle rad Písma snaží 

homosexualitě čelit, čímž se podle jeho slov sama integruje. Nechová se jinak, „než každá jiná lidská 

bytost.“ 
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Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Reálnou formu sexuálního života pak informátor B 

nechce popisovat, podle něj se neliší od ostatní populace a sám sebe nevidí jako výjimku. Protože 

sexuální život je podle něj soukromá věc, vidí tuto otázku jako víc, než je pro něj možné říci, chce ale, 

„aby bylo jasné, že se neodchyluji od stanoviska své církve.“ Na otázku, jak chápe sexuální život 

ostatní populace a námitku, že stanovisko jeho církve je, co se sexuálního života týče, velmi striktní, 

pak bez přípravy říká: „Myslím, že populace se chová podle stanoviska svých církví. Ano. Pokud ne, žije 

v hříchu.“ Reálným sexuálním životem informátora K je sex se ženou, shoduje se tak s jeho ideálním 

pohledem. 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to 

pro Vás důležité téma? - Informátor B opět upozorňuje na nutnost pochopit „podstatu toho, co je 

nazýváno homosexuální orientací.“ Protože tuto podstatu chápe jako určitou inklinaci, kterou lze 

ovládat, když ji pochopil, nebyla pro něj orientace již důležitá, protože pak by „každý z kazatelů musel 

zvažovat, jestli rád nosí rifle, nebo manšestráky, jestli jí raději rybu, nebo jehněčí.“ Informátor K svou 

orientaci při rozhodování ke kněžství nezvažoval, říká že: „Každý si sebou nese určitá temná duševní 

místa“, nicméně dále říká, že svou orientaci zvažuje po dobu své práce v církvi stále, má ji podle 

svého názoru pod kontrolou a „boží dílo, vede k jejímu uzdravení.“ 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 

- Informátor B byl touto otázkou pobouřen a viděl v ní ďábelské cíle, nakonec však na ní odpověděl 

vyhýbavě a předem připraveným tvrzením, že: „Sexuální život je velmi soukromá věc. Zatahovat do 

něj více a více lidí by bylo nechutné. Vede to k úchylkám.“ Okolí informátora K o jeho orientaci 

částečně ví, „vědí, že taková byla moje temná minulost, předtím než jsem poznal Boha.“ 
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Kapitola 4. - Osobní koncepty homosexuality u křesťanských 

duchovních a jejich porovnání s normativním pohledem 

Z dat získaných výzkumem lze tedy nyní zodpovědět výzkumné otázky a to následujícím 

způsobem: 

4..1 Církev římskokatolická  

Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? - Informátoři si na 

homosexualitu vytvořili svůj názor, informátor E ji vidí jako „způsob omezení populace“, informátor G 

jako postižení, informátor CH jako jednu z forem sexuality vůbec, svůj názor na ni nemá pouze 

informátor I. Informátoři A a CH se zabývají morálním rozměrem úvah o homosexualitě, informátor A 

ji hodnotí jako morálně indiferentní, informátor CH pak chce oddělit orientaci a vášeň. Pozoruhodný 

je nesoulad mezi obecným pohledem na homosexuální orientaci, kterou žádný z informátorů 

nechápe jako hříšnou a pohledem na totéž prismatem možnosti žehnání stejnopohlavním párům, či 

církevně uzavíraných manželství. Informátor A nejdříve homosexualitu viděl jako mravně neutrální, 

v otázce na žehnání si ale není jistý, zda se jedná o hřích nebo ne. Podobně je na tom informátor E, 

který si v kontrastu se svým tvrzením, že homosexualita je svého druhu nástroj k omezení růstu 

populace, není v otázce žehnání jistý, zda se nejedná o hřích a žehnání či manželství homosexuálů 

odmítá. Informátor I na homosexualitu neměl žádný zvláštní názor, ale bránil by se „žehnat páry, 

které neprokázaly delším společným životem skutečný vztah.“ Nejistota, zda je v kontextu žehnání 

homosexualita hříchem, je pak zřejmě důsledkem normativního stanoviska římskokatolické církve, 

která se proti svazkům homosexuálů z pozice tradiční ochránkyně rodiny poměrně tvrdě staví. 

Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? - Žádný z informátorů se 

neukázal být vysloveně rebelem, normativní pohled stojí v centru osobních konceptů každého z nich, 

i když jej ve svých odpovědích značně kritizují, neztotožňují se s ním jako informátor A, považující jej 

za nejednoznačný, či dokonce jako informátor G „hloupý, teologicky rozporný, zcela nesprávný“, 

tento informátor v kontextu svého pohledu na homosexualitu jako na postižení vyjadřuje zklamání 

nad postojem římskokatolické církve ke gayům, kterým tím, že si nad „takto postiženými muži „umyla 

ruce jako Pilát““, odmítá pomoci v jejich handicapu a tak se dostává do rozporu s tím, co hlásal Ježíš. 

Informátor I si myslí, že nikdo z homosexuálů katechetický příkaz čistoty nedodržuje a vadí mu, že ke 

kněžím je církev restriktivnější, než k řadovým věřícím. Přestože normu své církve všichni informátoři 

kritizují, berou ji zároveň jako daný fakt a svým chováním s ní nikdo z nich není otevřeně v rozporu. 

Zcela se s ní nicméně rozchází, co se představ sexuálního života týče, zde se pouze informátor E 
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s normou, požadující absolutní celibát shodl, žije podle ní a svou orientaci chápe jako její sublimaci do 

Božího díla, ostatní informátoři se pozoruhodně shodli v představě ideální formy sexuálního života 

jako sexu v dlouhodobém partnerství, což ukazuje na nespokojenost s povinným celibátem, se 

kterým někteří informátoři vedou polemiku, nicméně jej podle svých tvrzení z morálních důvodů 

dodržují. 

Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? - 

Integrace homosexuality do poměrně úzkých mantinelů daných římskokatolickou církví se ukázala být 

poměrně problematickou. Do římskokatolické normy se zcela vešel pouze informátor E, který církevní 

pohled kritizuje, ale na 100% jej dodržuje, je spokojený s celibátem a na potlačení sexuálních tužeb 

bere farmaka. Všichni ostatní se od normy více, či méně odchylují. Typická je pro informátory této 

církve ambivalentnost integrace vlastní orientace do života, informátor A svou homosexualitu 

v podvědomí chápe jako něco špatného, i když sám sebe přesvědčil, že se o nic špatného nejedná, 

informátor I pak svou homosexualitu chápe jako dar, důvod svého rozhodnutí ke kněžství, ale 

zároveň by kněžství byl ochoten obětovat za vztah, který by však musel mít pravděpodobně nereálně 

vysoké kvality: „zatím se neobjevil nikdo, kdo by této oběti byl hoden.“ V otázce na reálnou formu 

sexuálního života se s normativním pohledem římskokatolické církve, přes svůj předchozí nesouhlas s 

ním, zcela shodují informátoři E a G, ostatní se od normy odchýlili, nicméně u všech je patrná snaha 

se této normy přes nesouhlas držet, i když ne vždy se to daří. Informátor A „experimentuje“ a 

vyhledává kamarádské kontakty s představou, že se mohou přehoupnout do něčeho jiného, pohrává 

si s myšlenkou na opuštění kněžství kvůli partnerství, čímž se shoduje s informátorem I, který hledá 

někoho, hodného toho, aby pro něj kněžství obětoval. Informátor G v souladu s katolickou normou 

odmítá jednorázové sexuální kontakty, jeho sexuální život se skládá pouze z občasné masturbace. 

Žádný z informátorů nebyl vysvěcen na kněze po vydání Instrukce z roku 2005, proto žádný tuto 

instrukci nemusel brát na vědomí při rozhodování se ke kněžství74, otázku homosexuality přesto před 

přijetím kněžství dva informátoři zvažovali a považovali za důležitou, tři informátoři si své orientace 

nebyli před přijetím kněžství vědomi, nebo ji jako důležitou nebrali. Pro informátora A bylo kněžství 

vzhledem k homosexualitě realizací sebe sama a nalezením smyslu života, podobně jej chápal 

informátor E, jako darování se. Pro informátora I je právě homosexualita darem, který mu v kněžství 

pomáhá. 

Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? - K otázce na 

otevřenost k okolí se všichni informátoři vyjádřili poměrně stručně. Zcela otevřený není žádný z nich, 

i když církevní norma v tomto ohledu prohlášení o vlastní sexualitě nezakazuje. Informátor A vykazuje 

                                                           
74

 Instrukci o kněžství a homosexualitě zakazující přijímání gay osob i gay sympatizantů do kněžských seminářů 
a udílení svěcení takovýmto osobám, viz 2.2.1 teoretické části této práce. 
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snahu po otevřenosti, ve které je však spíše pasivní „na přímou otázku bych asi neřekl, že jsem 

heterosexuál“, poukazuje na mezi lidmi rozšířenou představu posvátnosti kněze, díky které lidé o 

případné homosexuální orientaci svého kněze vědět záměrně nechtějí. U informátora E ukazuje 

neprovedený coming out spíše na stud, než vyrovnání se s vlastní orientací, roli v tom však může hrát 

100 % dodržování normy římskokatolické církve. S negativními zkušenostmi se při pokusu o coming 

out setkal informátor I, který je tak ve strachu z rizik zcela uzavřen, s odkazem na ďábla se setkal 

informátor G, který mluví pouze o coming outu směrem k rodičům. 

4..2 Starokatolická církev 

Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? - Oba informátoři se 

k homosexualitě staví kladně, v otázce na případné žehnání, či církevní uznávání manželství osob 

stejného pohlaví panovala konzistence s předchozími názory, oba se v této otázce shodně zmiňují o 

manželstvích pouze z ekonomických důvodů a odsuzují jej. Informátor F vidí homosexualitu jako 

normální, zamýšlí se vůbec nad nutností ji nějak řešit a snaží se k ní přistupovat z mystického 

pohledu, ze kterého není žádná integrace nutná. Oba informátoři pak ve vztahu k homosexualitě 

kritizují nemorální chování, informátor F zdůraznil nutnost nepromiskuitního chování, zdá se tedy, že 

spíše než na homosexualitu obecně se oba zaměřují obecně na morálku homosexuálů. 

Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? - Vzhledem k charakteru církve 

je ztotožnění s církevní normou u obou informátorů bezproblémové, oba informátoři se s ní 

ztotožňují. Informátor F považuje normativní pohled své církve za záštitu, na kterou se může odvolat 

v případě dotazů na své kněžství a homosexualitu, což je poměrně překvapivé, protože církev 

k homosexualitě kněží nemá žádné závazné stanovisko. Vzhledem k otevřenosti církve se informátoři 

s normou shodují i v představách ideálního sexuálního života. 

Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? - 

Protože norma církve nijak závazně neupravuje homosexualitu duchovních, v otázce integrace se oba 

informátoři do této normy pochopitelně vešli, oba žijí v dlouhodobém vztahu s mužem. Sexuální život 

obou informátorů se zcela shoduje s jejich ideální představou, ani jeden jej blíže nerozvádí, jejich 

představou i realitou je tedy sex v partnerském vztahu, s touto realitou jsou spokojeni. Při 

rozhodování ke kněžství pak orientace nehrála ani u jednoho informátora roli, ve vztahu ke kněžství 

ani jeden neuvádí pochyby, zda kněžství přijmout, které by se vztahovaly k homosexualitě. 

Informátor L o své orientaci zprvu nevěděl, nicméně myslí si, že i kdyby o ní věděl, nehrálo by to 

v rozhodování pro kněžství roli. 
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Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? - Ani jeden z 

informátorů nebyl zcela „out“, informátor F sice žije v partnerství, nicméně svou orientaci spíše tají a 

gay komunita mu není příjemná, coming out spíše zesměšňuje, považuje jej za předmět pýchy a 

popření normálnosti homosexuality. Toto pojetí lze vidět jako jistý druh racionalizace, který mu 

pomáhá se úvahám o svém případném coming outu bránit. Informátor L je pak otevřený ke svým 

přátelům, v otevřenosti k ostatním je však pasivní „na přímou otázku bych asi odpověděl přímo.“ 

4..3 Církev československá husitská 

Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? - Názor jediného 

informátora této církve byl vstřícný, homosexualitu vidí jako Boží úmysl nicméně ji zřejmě považuje 

za dobovou, podle jeho slov je dnes moderní „proklamovat, že jste minimálně bisexuál“. Žehnání 

stejnopohlavním párům by se nebránil, ale je proti manželství, které nevidí pro gaye jako nutné, ani 

důležité, což vyvozuje z faktu, že ani on, ani jeho přítel jej nepostrádají. 

Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? - S poměrně otevřeným 

normativním pohledem své církve se podle svých slov ztotožňuje, protože jej chápe, vidí jej jako 

moudrý v tom že je pokrokový, ale zároveň „nepřizpůsobuje se tomu, co společnost hlásá v televizi.“ 

Názor církve na to, že homosexuální vztahy mají zůstat v rovině intimnosti, dokonce ještě překračuje 

v otázce coming outu, který nepovažuje za možný, ani nutný, protože „láska je spíše tichá, hodně 

osobní“, církev však ve skutečnosti coming out nezapovídá, pouze říká, že má být prováděn bez 

afektů a exhibicí. 

Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? - 

Integrace homosexuální orientace do života se informátorovi D povedla podle jeho ideální představy i 

podle ideální představy jeho církve, v tomto směru se považuje za vzor. Sexuální život informátora D 

má podobu šestnáctiletého vztahu s jedním mužem, což je zároveň jeho ideální představa, k tématu 

sexu se však snažil opakovaně vracet a jako jediný projevil sexuální reaktivitu na mou osobu. 

Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá?  - Informátor je 

vzhledem k výše řečenému ke svému okolí spíše uzavřený, o jeho orientaci věděli pouze jeho rodiče a 

blízcí přátelé. 

4..4 Českobratrská církev evangelická 

Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? - Názor obou 

informátorů této církve je konzistentní, vidí ji jako genetickou danost, informátor H pak toto tvrzení 
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rozšiřuje o nutnost naplňovat tuto genetickou danost způsobem nepříčícím se Bohu, čímž poukazuje 

na morální rozměr úvah o homosexualitě, který je i přes otevřenost nutný, zároveň však říká, že nelze 

nikoho soudit za to, jak žije, protože monogamita není normou, ale darem, naplňování homosexuality 

způsobem nepříčícím se Bohu je v jeho pojetí tedy spíše nejasné. Informátor C pak poukazuje 

v souvislosti s homosexualitou na nutnost biblických studií a poukazuje na prospěšnost přítomnosti 

žen v církvi, kterou zakládá jejich jiný způsob uvažování. V názoru na žehnání svazků osob stejného 

pohlaví se oba informátoři se svým předchozím pohledem na homosexualitu shodovali, oba jsou pro, 

informátor H však varuje před použitím termínu manželství, který je spojen s heterosexuálním 

modelem vztahu. 

Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? - Normativní pohled ČCE 

vnímají oba informátoři jako ambivalentní, zdá se, že je pro ně příliš nejasný, aby se s ním mohli nějak 

ztotožnit, tuto ambivalenci spíše kritizují. Informátor C jej vidí jako tancování mezi extrémy, 

informátor H pak neví, co brát jako normu, zda názory teologů, či názory věřících na venkově, žádná 

norma tak podle něj neexistuje. Ideální představou sexuality je pro informátora C realizace sexu 

v dlouhodobém partnerství, kritizuje „úlety a jednonocovky“, informátor H neodpověděl na sexuální 

ideál, protože vidí rozdíl mezi náboženským ideálem a sexuálními fantaziemi. 

 Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? - 

Vzhledem k informátory zmíněné nejednotnosti normativního pohledu Českobratrské církve 

evangelické je nelehké určit mantinely, do kterých se vůbec mají informátoři vměstnat, nicméně zdá 

se, že ani jeden z nich nemá problém se do mlhavě stanovené normy své církve vejít. Svůj sexuální 

život popisuje informátor C, vzdor poměrně otevřené normě své církve, jako izolaci, informátor H 

naopak žije v uspokojivém vztahu. Oba informátoři svou orientaci před přijetím kněžství zvažovali, 

informátor C měl před jejím přijetím pochyby, nicméně později byl přesvědčen, že nikdo není 

dokonalý a že tedy homosexuál není jinak imperfektní, než jsou jiní lidé. 

Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? - Oba 

informátoři jsou se svou orientací okolí otevření. Informátor H je jediný ze všech informátorů, 

kterého lze označit za zcela out, informátor C pak ve vztahu k coming outu zmiňuje spíše rodinu, než 

církevní prostředí. 

4..5 Církev bratrská 

Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? - Jediný informátor 

rozlišuje ve shodě s normativním pohledem své církve mezi homosexuální orientací, kterou vidí jako 
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Boží dílo, „o jejímž důvodu se lze jen dohadovat“ a mezi homosexuálním chováním, které vidí jako 

snahu vyzkoušet si v sexu co nejvíce, říká, že tomu„se chceme co nejrezolutněji postavit, právě proti 

němu totiž mluví Bible.“ Fakt, že použil plurálu, ukazuje na to, že informátor zde mluví spíše za svou 

církev, než sám za sebe. Ve shodě se svým pohledem na homosexuální chování se informátor J staví 

proti žehnání stejnopohlavních párů i proti manželství. 

Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? - S názorem bratrské církve se 

informátor zcela ztotožňuje, stanovisko církve je pro něj stanovisko Božím. Tento jev je pozoruhodný 

vzhledem k fundamentalistickému charakteru této církve, díky kterému by bylo možno čekat kritiku, 

či neposlušnost k normě, opak je však pravdou. Pozoruhodná je také ideální představa sexuálního 

života tohoto informátora, kterou je sex muže a ženy, ač sám sebe definuje jako homosexuála, 

cokoliv jiného považuje za zvrhlé. Vzhledem k tomu, že se podle svých slov výzkumu účastnil právě 

proto, že ví, jací lidé se ho účastní a „chtěl bych vrhnout trochu pravého světla na homosexualitu 

duchovních“, se nicméně lze dohadovat, zda jeho stanoviska nejsou spíše snahou o vyhlášení jakéhosi 

ideálního standartu, než popisem vlastního života. 

Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? - 

Informátor J svou orientaci do velmi úzkých mantinelů, daných jeho církví, vměstnává, mezi normou 

a skutečností tak v jeho případě nevzniká žádné napětí. Skutečnou formou jeho sexuálního života je 

celibát, což znamená, že sice nenaplňuje svou ideální představu, kterou je sex muže a ženy ale 

maximálně se jí přibližuje. V souladu se svým viděním homosexuality jako Božího díla tvrdí, že právě 

jeho orientace pro něj byla důvodem vstupu do církve a vidí ji jako volání ke kněžství. 

Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? - O otevřenosti 

v případě tohoto informátora nemůže být řeč, svou orientaci nikomu nesdělil a nemá k tomu důvod. 

4..6 Apoštolská církev 

Jaký mají homosexuálních duchovní názor na homosexualitu obecně? - Stanoviska obou 

informátorů byla značně rozporuplná a v kontextu nekonzistentní. Pohled informátora B na 

homosexualitu je značně svérázný, tvrdí, že jako obecný fenomén neexistuje, je to pouze vychýlení 

orientace, která je u všech obecně bisexuální, do homosexuální roviny, později ji vidí jako nemoc, jejíž 

příčinou je ale tento výkyv. Informátor K ji pak vidí jako úchylku, za kterou je zodpovědné podvědomí, 

svou homosexualitu má pod kontrolou a „Boží dílo vede k jejímu uzdravení.“ V otázce na žehnání 

stejnopohlavním párům se oba informátoři s předchozím pohledem na homosexualitu shodli, oba 

jsou zcela proti, informátor B chce, „aby bylo jasné, že se neodchyluji od stanoviska své církve.“ 
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Do jaké míry se tento názor ztotožňuje s názorem dané církve? - Ztotožnění je u obou 

informátorů podle jejich slov naprosté, informátor B s ním naprosto souhlasí, nicméně o sexualitě 

odmítá vůbec mluvit a na otázky na ni reaguje silně odmítavě, protože však normativním stanoviskem 

jeho církve je celibát, zdá se taková reakce protichůdná. Homosexualitu vidí jako výkyv nálady a je 

možné předpokládat, že těmto výkyvům podléhá, protože lidi vidí jako chybující. Co se ideální formy 

sexuálního života týče, věří, že: „Pán ji napraví tak, jak bude chtít“, dále pak říká, že zatahovat další 

lidi do představ sexuálního života je „nechutné. Vede to k úchylkám“, což opět nechává prostor pro 

představu jiného, než celibátního života. Informátor K svou homosexualitu sice vidí jako křivdu, ale 

s normou církve je srozuměn a chápe ji, ve všech odpovědích se informátor K na normu své církve 

odvolává a tlumočí ji. Ideální představa sexu je pro něj překvapivě sex se ženou. 

Jak homosexuální duchovní vměstnávají svou orientaci i chování do mantinelů daných církví? - 

Integrace homosexuality probíhá u informátora B modlitbou, protože ji chápe jako výkyv, integrace 

„je stejná jako u výkyvů chuťových, či preferenčních co se oblékání týče“, tedy je snahou vidět 

homosexualitu jako výkyv, svou orientaci tak tento informátor zredukoval pouze na sexuální život. 

Informátor K ji čelí podle Písma, protože jeho reálným sexuálním životem je sex se ženou, i přes fakt, 

že sám sebe definuje jako homosexuála a svou orientaci považoval v předchozích otázkách za křivdu. 

Integrace tak vlastně není potřeba, reálný sexuální život se shoduje s jeho ideálním pohledem. Svou 

orientaci před rozhodnutím ke kněžství nezvažoval ani jeden z informátorů. 

Do jaké míry jsou se svou orientací otevření svému okolí a jak je okolí vnímá? - O otevřenosti k 

okolí nemůže být řeč, pouze okolí informátora K o jeho „temné minulosti“ předtím než poznal Boha 

částečně ví a nepovažuje ji za nic víc, než minulost. 

4..7 Shrnutí 

Z výzkumu tedy vyplývá, že přes snahu držet se normativních pohledů svých církví a přes fakt, 

že se žádný z ve výzkumu zúčastněných duchovních nestaví proti tomuto pohledu jako rebel, si tento 

pohled každý ze zúčastněných duchovních do jisté míry přizpůsobuje a vytváří si tak spíše svůj 

koncept osobní. V číslech lze říci, že z 13 účastníků výzkumu se 5 informátorů ve svém životě 

s normativním pohledem své církve rozchází, 8 se do jeho hranic vměstnává. Rozchod s normou však 

není nikdy stoprocentní, stejně tak i ti, kteří se do normy své církve vejdou, tuto normu někdy kritizují 

(například informátor F z římskokatolické církve). Protože povaha výzkumu byla kvalitativní, lze však 

tato čísla brát pouze orientačně, jako hrubý přehled. 
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Informátoři z římskokatolické církve se s normou své církve rozcházejí především v představě 

ideálního sexuálního života, kde se namísto celibátu objevuje představa života v partnerství, 

skutečnost přesto této normě nakonec často odpovídá, například informátor G žije podle svých slov 

v nedobrovolném celibátu, stejně tak s výjimkou případných uklouznutí informátoři A a I, či vzhledem 

k věku i informátor CH. Z římskokatolické církve se do normy zcela vejde a žije podle ní pouze 

informátor E, i když tuto normu kritizuje. Informátoři církve starokatolické se do poměrně volné 

normy své církve vejdou, informátor F ji dokonce bere přes její nejednoznačnost jako záštitu. Jediný 

informátor církve československé husitské se do normy vejde, považuje se za vzor, byl však jediným 

informátorem, z jehož strany jsem se dočkal jistého sexuálního napětí. Informátoři ČCE normu své 

církve chápou jako nejasnou, či vůbec neexistující, takže jejich osobní koncept homosexuality stojí 

spíše na jejich osobních mravních přesvědčeních, i když se zdá, že vzhledem k mlhavě stanoveným 

mantinelům v této církvi, zde nevzniká mezi normou a těmito osobními koncepty žádné napětí. Dva 

informátoři církve apoštolské a jeden informátor bratrské církve se do normy podle svých slov také 

vměstnávají, nicméně u informátora B je toto vměstnání příliš nápadné a nekonzistentní se zbytkem 

jeho sdělení, takže se lze domnívat, že se jedná spíše o snahu stavět se ve výzkumu do lepšího světla. 

Jinak je tomu v otázce souhlasu s církevní normou, míra do jaké se informátoři s postojem své 

církve ztotožňují je velmi proměnlivá, dá se říci, že z 13 účastníků výzkumu s normou své církve 6 

informátorů souhlasí a 7 nesouhlasí, nicméně nesnadné je hodnotit souhlas či nesouhlas u 

informátorů z ČCE, protože dle jejich vlastních slov v církvi žádná jasná norma není, s touto 

nejednoznačností oba nesouhlasí. U církve apoštolské a bratrské panuje navzdory značně restriktivní 

normě souhlas, což působí poměrně překvapivě, i když informátor K například stanovisko své církve 

spíše chápe a je s ním srozuměn, než že by s ním souhlasil. Očekávatelný byl naopak značný 

nesouhlas informátorů s normou církve římskokatolické, která podléhá časté a trvalé kritice. 

Co se otevřenosti k okolí týče, zcela „out“ se ze všech informátorů ukázal být pouze informátor 

H z řad ČCE, nicméně většina informátorů svou orientaci netají, velmi uzavřený se ukázal být 

informátor B z Apoštolské církve, informátor D z Československé církve husitské, informátoři E a I 

z církve římskokatolické, informátor F ze starokatolické církve a informátor J z Církve bratrské. 

Nedostatek otevřenosti k okolí lze, vzhledem k chybějící vazbě tohoto jevu na církevní příslušnost, 

považovat spíše za strach ze společenských, než z církevních norem. V představách ideálního 

sexuálního života se pozoruhodně shodli informátoři většiny církví, jako ideální si představují sex 

v partnerství, někteří informátoři z církví starokatolické, československé husitské a ČCE tuto 

představu i žijí.  



51 
 

Závěr 

V práci, která tematizuje kněze křesťanských církví a homosexualitu, lze čekat jistou dávku 

kontroverze. Protože slovo církev se podle mého názoru často ve společnosti používá jako protiklad 

ke slovu SEX, zdá se kontroverzní vůbec i myslet na skutečnost, že by v církvích homoSEXuální kněží 

měli být. I když provedený výzkum nemůže aspirovat na reprezentativnost, obecně lze na jeho 

základě především konstatovat, že homosexuálně orientovaní duchovní v křesťanských církvích JSOU. 

Dále lze říci, že normativní pohledy těchto církví na homosexualitu a osobní koncepty homosexuality 

jejich kněží nejsou v příkrém rozporu, společná je však snaha normu si do jisté míry upravit a spíše se 

k ní vztahovat, než jí doslovně dodržovat. Fakt, že účastníky tohoto výzkumu by tedy bylo v dilematu 

konzervativec – liberál nutno zařadit spíše mezi konzervativce, může snad přivodit úlevný oddech 

všem, kdo by ke čtení této práce přistoupili s obavou z kompromitování církví nechutnostmi (což byl 

častý důvod proč se mnou někteří duchovní rozhovor na téma homosexuality odmítli vůbec vést, viz 

výše), na druhé straně však schematické vidění typu konzervativec = chutnost, liberál = nechutnost, 

vede ke zkostnaťování církevních struktur a k faktu, že církve svým věřícím nejsou schopny 

odpovědět na základní otázky, které k náboženství člověka vůbec vedou.75 

Jisté volání po liberalismu je možno pozorovat v římskokatolické církvi, která by díky své 

všeobecnosti měla jaksi zastřešovat mnoho společných pohledů na stejnou věc. Normou v 

římskokatolické církvi je pro homosexuály (tedy nejen homosexuální kněze) celibát, což v teorii sice 

vede k morálně příkladnému vyřešení otázky co s homosexuály vůbec  dělat, nicméně jak z tohoto 

výzkumu vyplývá, dodržet celibát, je v praxi obtížné i pro samotné homosexuální duchovní, jejichž 

silnější motivace k celibátu by myslím si měla být mimo diskusi. Zatímco římskokatoličtí kněží s  

nařízením celibátu nesouhlasí a mají jinou představu o sexuálním ideálu, kterou pokoutně a formou 

„uklouznutí“ snad i realizují, duchovní spíše fundamentalistických církví, jako jsou církve apoštolská a 

bratrská s touto normou souhlasí, berou ji jako jedině správnou a dle svých slov se jí drží doslovně, i 

když z výzkumu vyplývá, že tento postoj může do jisté míry být jen pokrytecký. Dle mého názoru tak 

římskokatolická církev v teorii samu sebe jaksi fundamentalizuje, což se mi zdá být s její všeobecností 

spíše v rozporu, zatímco v praxi jakoby jí její kněží toužili modernizovat, ačkoliv modernitu požadují 

spíše nesměle a tato modernita jako by se měla týkat pouze problémů, které je osobně pálí. To 

dokazuje například nejistota, zda žehnat, či nežehnat svazky stejnopohlavních párů na jedné straně, 

                                                           
75

 Jak píše Samuel P. Huntington, všechna náboženství dávají lidem pocit identity a ukazují směr, jakým se má 
život ubírat. Za „La revanche de Dieu“ ke které v druhé polovině 20. století po éře sekularizace překvapivě 
došlo, stojí podle něj právě schopnost náboženství, jako jediné odpovídat na základní otázky „Kdo jsem?“ a 
„Kam patřím?“ Podle Huntingtona též k rozšíření protestantizmu v Latinské Americe dopomohla skutečnost, že 
na rozdíl od katolické církve, které zkostnatělost a struktura znemožňuje reagovat na potřeby lidí, poskytuje 
lidské teplo a hlubokou duchovní zkušenost. (Samuel P. Huntington, Střet civilizací, Rybka Publishers, 2001, str. 
101 -110) 



52 
 

která deklaruje váhavý souhlas s církevním postojem a spíše odmítnutí modernity, ale i touha žít 

v dlouhodobém homosexuálním partnerství na straně druhé, která s církevním postojem zdaleka 

neladí a je naopak voláním po modernitě. Tato nejistota, spolu s pokrytectvím, se kterým katolická 

církev homosexuálům poskytuje teorii snad morálně hodnotnou, avšak v praxi zjevně neudržitelnou, 

mne vede k pocitu, že je tato teorie spíše opiem lidstva, než vitamínem slabých76, kterým by 

všeobecná církev měla disponovat. 

Informátoři církví, které se vyznačují poměrně volnou normou a otevřeným přístupem 

k homosexualitě, jako jsou církve československá husitská, českobratrská evangelická a 

starokatolická, žijí zpravidla v partnerství s mužem, nebo jej hledají, zdá se, že napětí mezi normou a 

skutečností zde nevzniká, případné rozdíly jdou spíše na vrub nejednoznačnosti normy, či jejího 

osobního výkladu, ani zde však nelze mluvit o příkrém rozporu. I zde se sice touha po změně norem 

objevuje, nicméně je spíše touhou po jejich zpřesnění a větší jednoznačnosti. Zatímco římskokatoličtí 

kněží si po instrukci zakazující udílení kněžského svěcení homosexuálům nemohou být jistí, zda jejich 

církev homosexuály zavrhuje, či zda jsou zde přijímáni „s úctou, soucitem a jemnocitem“77 a je třeba 

se vůči nim „vyhnout jakéhokoliv náznaku nespravedlivé diskriminace“78, duchovní ČCE trpí nejistotou 

z toho, co norma jejich církve vůbec říká, i když díky neexistenci celibátu je realizace jejich sexuality 

mnohem méně rozporuplná. 

Za úspěch tohoto výzkumu považuji především získání informátorů z církve apoštolské a 

bratrské, které svým charakterem svádějí k domněnce, že v ní žádní homosexuálové, či 

homosexuálně orientovaní kněží, nejsou, dále si pak velmi vážím otevřenosti těch římskokatolických 

kněží, kteří se výzkumu zúčastnili a u kterých, vzhledem k přiostřující se normě, lze tuto otevřenost 

považovat buď za hrdinství, či za známku poctivosti, kterou sami k sobě mají. Množství zástupců této 

církve, kteří se nakonec výzkumu zúčastnit odmítli, je toho důkazem. Přestože výzkum na tomto poli 

je nesmírně obtížný a oficiální mlčení, či nechuť o tomto tématu hovořit často svádí k domněnce, že 

je přímo nemožný, doufám, že tato práce případnému dalšímu výzkumu napomůže a že pomůže 

k tomu, aby mnohá klišé, která se v této oblasti tradují79, byla diskutována a aby na ně bylo vrženo 

větší světlo. 

                                                           
76

 Tak definuje náboženství v protikladu k Marxovu vidění Régis Debray ve své práci God and the Political 
Planet, New Perspectives Quarterly 4/2008 str. 15 („Religion turns out after all not to be the opium of the 
people, but the vitamin of the weak.“) 
77

 Katechizmus katolické církve, str. 574, článek 2358 
78

 Tamtéž 
79

 Osobně jsem se v diskusi o tématu tohoto výzkumu s nevěřícími nejčastěji setkal s klišé tvrdícím, že všichni 
kněží a řádoví řeholníci jsou spolek zvrhlíků, kteří kážou vodu a pijí víno a u věřících zase s klišé tvrdícím, že 
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Z výzkumu vychází další otázky, především otázka po hodnověrnosti duchovního dané církve, 

který nedodržuje její normu, zde je však nutno, v kontrastu k tvrzením některých církví, uvážit, do 

jaké míry je duchovní čímkoliv jiným, než jen člověkem a do jaké míry je daná norma odrazem spíše 

církevní historie než sociální reality. Tyto otázky by zasloužily hlubší výzkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
homosexualita kněží není než fáma, kterou jsou církve očerňovány za účelem diskreditace. Už sama extrémnost 
těchto dvou klišé je dle mého názoru důkazem, že pravda musí být někde uprostřed. 
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Dotazník 

Moje jméno je Jan Koumar a pro bakalářskou práci na Fakultě humanitních studií provádím výzkum 
osobního pojetí homosexuality u duchovních různých křesťanských církví a vztahu tohoto pojetí 
k normativnímu pohledu dané církve. V rámci sběru dat Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku. 
Dotazník je přísně anonymní, získaná data budou použita výhradně pro účely zmíněné bakalářské 
práce. 

    
Věk 

 
  

 
Pohlaví 

 
  

 
Vyznání 

 
  

 
Sexuální orientace 

 
  

 

    Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? 
 

  

 

 

 

 

 

 Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? 
 

  

 

 

 

 

 

  
Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální,  

 jak se s ní vyrovnáváte a jak ji integrujete do svého života? 
 

  

 

 

 

 

 

  Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život  
 a bylo to pro Vás důležité téma? 
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Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? 
 

  

 

 

 

 

 

 

  Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? 
 

  

 

 

 

 

 

 

  Jaké formy reálně má Váš sexuální život? 
 

  

 

 

 

 

 

 

  Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná 
 manželství osob stejného pohlaví? 
 

  

 

 

 

     Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? 
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ROZHOVORY 
 

A 
Věk: 42 

Pohlaví: muž 

Vyznání: římskokatolické 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vidíš normativní pohled svojí církve na homosexualitu? - K pohledu církve? Do jisté míry ho 

chápu, protože církev vychází ze svejch tradičních zdrojů víry, to znamená z Bible a z církevní tradice. 

No a samozřejmě jak Bible, tak církevní tradice se staví k homosexualitě prostě zamítavě. Jo? Takže 

neodsuzuju církev, že má tento postoj, protože kdyby ho neměla, tak v podstatě jakoby zrazuje ten 

svůj princip. Jo?  

Hmmm. 

Takže, buď musí…, buď by musela úplně přehodnotit svoje zdroje a řekla: tak, není to jenom Bible a 

jenom tradice, ale třeba ještě něco, jo? Ale pokud si drží ten princip, kterej má, tak v podstatě jakoby 

nemůže jinak, no nicméně… osobně to vnímám, ten církevní postoj, jako že správnej není. Morálně 

správnej je, pokud se drží těchhle zdrojů, teda Bible a tradice jo? Pokud prostě máme nastavený 

pravidla hry, tak ten postoj je v rámci těch pravidel. 

Jasně. 

Kdyby to měla jinak, tak vlastně ty pravidla překračuje. Jo? Nicméně jakoby, realita ukazuje, že je to 

jinak no. Takže možná bude chyba v těch pravidlech, v tom dosavadním vnímání Bible a tradice. 

Protože tam se… tam asi změnit postoj nejde, bez toho, aniž by se přehodnotila pravidla. Jo? Kdyby 

církev řekla, pravidla jsou správný, ale postoj je špatně, tak to by nešlo, protože ten postoj vychází 

z těch pravidel. 

Hmmm. 

Jo, to by církev jakýmsi způsobem obelhávala sebe samu jo. A tam je jedinej fakt, si myslím, možnost, 

přehodnotit ty pravidla. Třeba nebrat Bibli, nebo určitý úseky z Bible doslova, nebo vidět že i tradice 

si v různých věcech odporuje, nebo že se vyvíjí, nebo tak. 

Hmm. Takže ale ten postoj chápeš jako dobrej nebo špatnej? 

Smích…. No to je právě tady ten protimluv. Chápu ho jako poctivej. Jo? Ale věcně špatnej. Chybnej 

vzhledem k realitě. Vzhledem k realitě je prostě …., kdybych to přirovnal, není to úplně dobrý 

přirovnání, ale třeba, já nevím, k postojí ke geocentizmu jo? Teda země je ve středu světa. 

Ano. 

Tak skutečně, kdyby církev řekla, vycházíme doslova z Bible, tak tam je prostě že je geocentrizmus, že 

země stojí na pilířích, slunce vychází na jedný straně, obíhá a zapadá na druhý straně. Jo? Kdybych 

toto bral, tak je to tak. Z tohoto pohledu je to správný. Ale prostě realita je jiná. To tak není. Jestli 

teda mluvím jasně. 

Myslím, že jo. 

Vadí mi teda vlastně, že se to nebere jako dobová záležitost, různý ty záležitosti jako Leviticus, tak 

jako třeba jiný věci, že … je tam spoustu jinejch věcí, který se jakoby vynechávají, protože to byla 

záležitost té doby a té kultury, já nevím, třeba žena že když má menstruaci, tak že se jí nesmí nikdo 

dotknout, že byla vyloučena ze společenskýho života a tak no. Jenže homosexualita není jenom 

otázka Leviticu, anebo Starýho zákona. Není jen zastaralá, to je i v Pavlovi, když ho čteš, kde už to má 
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jakoby ten morální podtext. Jo? Kde jsou homosexuálové jmenovaní mezi ... já nevím … mezi 

zlodějama, lhářema a dalšíma těma amoralitama. Takže … jakoby… nemůžu se na tu církev zas až tak 

zlobit jo, protože chápu jako ten princip, ze kterýho vychází.  Pokud bere toto jako Boží slovo, tak 

prostě jakoby nemůže jinak. 

Jasně. 

Ale myslím si, že věcně to prostě správný není. Věcně… no. 

 

Jaký je tvůj vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Fenomén?  

No jak jí vnímáš jako takovou. 

Je to morálně ambivalentní a indiferentní, protože, že jo… už to, že jsem homosexuál, takže vím, jak 

to mám já a vím, že to je věc, pro kterou jsem se ani nerozhodl, ani jsem jí nemohl nijak ovlivnit, 

takže to je věc, která mi byla daná. Jo?  A to znamená, že věci, který jsou ti daný a ty nemůžeš ani se 

pro ně rozhodnout, ani je nijak ovlivnit, tak nemůžou být morálně ani kladný, ani záporný, jsou jasně 

ambivalentní. To je, jako mi byly daný třeba hnědý oči. Jo? To není morálně ani dobrý, ani špatný.  

Aha. Takže to chápeš jako nějakou tělesnou danost jo? 

No… není to možný říct, ještě není jednoznačně možný to říct. Jo? Protože jsou hypotézy, který to 

dávají různě jo? Je třeba ta neuro-hormonální teorie, jsou teorie, že je to daný třeba výchovou.  

Hmmm. 

… hlavně asi v prvních letech života jo? A ať je to jak chce,… to je totiž jedno, jakýho je to původu, ale 

je to vždycky tak, že nikdo si nezvolil homosexualitu jako dobrovolně, jako orientaci. Takže už tím 

samo o sobě je to morálně neutrální. 

Jasně. 

 

No a jak se teda s homosexualitou vyrovnáváš, jak ji integruješ do svého života? - Hmmm. Jak jí 

integruju….  

No jak se s tím vlastně srovnáš. 

Smích… No tak…. Teď už líp no. To je otázka věku no. Já jsem to dříve, nebo dlouho, vnímal jako něco, 

za co jasně sice nemůžu, nicméně je to špatný. Jo? Tak jako bych byl třeba pedofil. Nebo kleptoman. 

Jo? Mám prostě sklon, za kterej nemůžu, ale ten sklon je špatnej a já ho nemůžu nikdy realizovat, 

naopak, musím ho vždycky nějakým způsobem prostě potlačit. 

Aha. Hmmm. 

Jo? Tak jsem to teda vnímal dříve… ale teď už se mi to vnímání jako posunulo, beru to jako, jakoby 

součást svýho života, která mě neovlivňuje jenom po té stránce, já nevím…pohlavního života, ale já 

nevím, třeba ... prostě vnímání, ve vztazích, v estetice, ve spoustě dalších věcí, protože si myslím, že 

člověk je jako propojenej. Jo? 

Hmm. 

A prostě ta orientace, se odráží v různých sférách života a myslím si, že je to dobře. ……. 

Takže dá se říct, že ses s ní vlastně sžil? 

No… jasně. No… Ale to jako nepřišlo samo. To nepřišlo prostě ze dne na den. To byl vědomej postup. 

Jo? A v podstatě to bylo o tom, že jsem začal poznávat jiný homosexuály a přišel jsem na to, že to 

jsou fajn lidi. Jo? Že prostě nikomu neubližujou. Nikomu neškodíjou a jsou stejně hodnotný, jako 

kdokoliv jinej. 

Aha. 

Takže to prostě jakoby upravilo ten pohled na mě, na sebe sama, nicméně bylo a je to pro mě pořád 

otázka jakoby, jakoby komplexů. Nemůžu říct, že jsem s tím jako úplně, jako dokonale srovnanej a 

smířenej. Jo? Nemám to rozumově jako problém. Jo?  Rozumově je mi to jasný a problém to není, ale 
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postojově jakoby jo, když se o tom třeba mluví, nebo tak, pořád je to v tom cítění a vnímání… no… 

protože jsem to tak léta měl. Pořád tam prostě je, že je to něco špatnýho jo a že díky tomu jsem 

méněcenej. Rozumově vím, že to tak není jo? Ale v tý pocitový oblasti, v té emoční, to tak pořád ještě 

jakože funguje. 

 

No a ty jsi teda kněz, takže jsi asi zvažoval svojí orientaci, když ses rozhodoval pro kněžství. Bylo to 

pro tebe důležitý téma? - No jasně, jistě jsem to velmi vážně zvažoval. Já jsem naopak zastával názor, 

že homosexuál by neměl být knězem. 

Neměl být? 

Neměl no. Myslel jsem, že ne. A až po hodně různých rozhovorech a kontaktech s kněžíma, kdy jsem 

byl… nebo, kdy mě přesvědčili, že to není až takovej problém. Jo ale já jsem to měl taky… Já jsem 

chtěl být knězem, ale pak jsem si říkal, já nemůžu, já jsem homosexuál, je mi to hrozně líto, ale nejde 

to. Až pak když mi jiní ukázali, že to nevadí tak jsem se rozhodl. 

Jo. 

No. Takže při tom rozhodování to určitě hrálo roli, tu roli, že jsem to vnímal jako něco negativního, na 

druhou stranu, to bylo jako podvědomě, že prostě se neožením a nezaložím rodinu, tudíž chcu 

nějakej smysl života. A to kněžství to mi to nabízelo. Čili chtěl jsem cestu, která je schůdná. 

Jasně. 

….. No. A taky určitě v tom hrálo roli, že to bylo jako určitý se vyrovnání s tou homosexualitou, že jo. 

Protože pro mě, že jo, v tý době, když jsem se rozhodoval, jsem to vnímal tak, že žít homosexuálně 

není možný. Že prostě mít partnera a tak je morálně nepřípustný. Takže vlastně jakoby abstinence 

sexuální byla pro mě jediná cesta. Jo? Ať už v celibátu, nebo bez celibátu, ale jediná. Jedině sexuální 

abstinence. Tak pak … proč už to teda tomu nedat tu formu. 

Formu kněžství jo? 

No. No. Ať už to aspoň i třeba někomu pomůže. Taky jsem měl asi jako tu, jako do jistý míry naivní 

představu, ale myslím si ne moc nějak silnou. Jako… smích …myslím si, že jsem se setkával asi s moc 

kněžíma v okolí, kteří svůj celibát jako ne… nezvládali, ale přece jenom, člověk si myslí, že jako to, že 

je knězem a to že to svěcení, že to nějak pomůže. Jo? 

Ochrání nějak? 

No… spíš velmi silně motivuje. Abys to nedělal….  

Hmm.. 

Jo… že to je takovej závazek a taková zodpovědnost, že už vlastně nemůžeš. 

Jako uklouznout? 

Jo, jo, jo, jo, jo. A možná že jsem tam i vnímal takový to … jako magický, že to svěcení je prostě něco, 

že to nějak změní a že … Jo? Nebylo to tam jako nějak, jako velmi silnej aspekt, ale jako asi trochu jo 

no. Smích. 

Jo, jo. 

 

No a okolí o tvojí sexuální orientaci ví? Jak to vnímá a jak k tomu vlastně došlo? - No! A teď … co je 

to okolí? 

Tak jako nejen církev, ale všichni. Prostě obecně okolí. 

Tak… Takže nejdříve. No otevřenej k okolí …. (dlouhé ticho). 

Jsi? Nejsi? Smích. 

No právě že jenom částečně. Jako, kdybych nebyl kněz, tak … jsem otevřenej mnohem víc. 

Hmm. Jasně. 
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Tak pak bych fakt neměl problém, jakkoliv to okolí říct. Teď, velmi, velmi zvažuju, komu to říct a komu 

ne. Jo? Asi… no …asi na přímou otázku bych asi neřekl, že jsem heterosexuál, asi bych spíš řekl, že se 

třeba o tom nebudu bavit jo? Ale asi bych teda nelhal. Ale… že jo… asi jako knězi … málokdo 

z církevního prostředí pokládá tuto otázku. To jako… smích. 

Možná si říkají, že se to trošku předpokládá no… 

Smích. …. Smích. No… asi jo. Možná že jo, spíš se mě na to jako ptali ti nevěřící, jako ve stylu…hele ty 

jsi kněz, takže jseš teplej jo? No a já jsem říkal, ano jsem teplej, ale nemyslím, že by to jako až tak 

přímo souviselo. Ale jako lidi mimo církev … mimo církev … no mimo církev berou homosexualitu jako 

líp, bych řekl, jako než ti v ní jo. Jako ne vždycky jí berou úplně dobře. Jako ztotožňujou jí třeba s tou 

pedofílií, jakože ve stylu…mezi kněžíma jsou homosexuálové a no a ti zneužívají ty kluky. 

No, no. 

Jako toto samozřejmě, tento postoj jako samozřejmě taky jako… je, ale jakoby v podstatě lidem 

mimo je to jedno, ale v tý církvi ne. Jakože kněz je pro ně pořád jakási velká autorita a symbol jako 

nějakýho posvátna a symbol víry. Nejsou rádi, aby na ně někdo takovej šáhl. Jo? 

Někdo jakej? 

No jako… kdybych toto třeba i já řekl třeba věřícím: „No podívejte, já jsem homosexuál“, tak spoustu 

lidí by jako z toho bylo špatných. Jo? 

Aha. Hmm. No a s jakou reakcí se teda nejčastěji setkáváš, jak to vnímá to okolí? 

No jako… já jsem se jedenkrát v životě… setkal s vyloženě negativní reakcí. Jedenkrát v životě. No. A 

to ještě bylo jako určitý nedorozumění. Já jsem tomu člověkovi jako … sdělil, že jsem gay a on to 

pochopil tak, že ho balím, že po něm jako vyjedu. Jo? 

Jo, jo. 

Pak si to jako uvědomil a omlouval se mi. 

Aha. 

A to bylo jedenkrát, co jsem se… jo? Co jsem fakt málem dostal do držky. Smích. 

Až tak jo? Smích. 

Smích. Ale jinak je to jako v pohodě jo. No je jiný říct jsem homosexuál a říct jsem homosexuál a jsem 

kněz jo. Ale spíš co jsem se setkal s reakcemi tak jako … já to nechci vědět. Já o tom nechci slyšet. 

Mezi věřícíma. 

Mezi věřícíma? 

Hmm. Prostě…  

Taková ta pštrosí taktika? 

No. No, no. Usekli rozhovor, nebo změnili téma, nebo… jo? 

  

No a teď jak si představuješ ideální formu svýho sexuálního života? - Smích. 

No? 

Smích. 

No jakou máš představu? 

Smích. No… smích… Tak jde jako o to, jestli jako celibát jo, nebo ne. Pro mě jako celibát není ideální 

forma sexuálního života. Pro tebe jo? 

Tak jak kdy no, někdy ano. 

Jasně. No nicméně, pokud jsem ho jako slíbil, když jsem přijímal to kněžství, tak jsem povinen ho 

dodržovat. 

Hmm 

Jako vím, že jako … nejde to k sobě jo. Pokud teda chci být římskokatolickým knězem, pak se zříkám 

ideální formy sexuálního života no… 
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A ta je teda jaká? 

Ideální je rozhodně partnerskej život….. No………………………. No…………………………. No……………. 

Takže kdybys nebyl jako v celibátu, tak bys hledal partnerství. 

Minimálně bych se o to pokusil. Jo? Nevím, jestli by to tak bylo, nebo šlo, nebo… Znám případy, kdy 

třeba po několika pokusech jsou třeba tak znechucení, že už jako nikdy nic. 

Pokusech o partnerství? 

Jo. No..  Ale přesto. Přijde mi to jako … to nejlepší, to nejlepší co jako … jakoby může být. 

Nejlogičtější. Nejpřirozenější. A asi bych se… no minimálně bych se o to pokusil. Nevím, jak by to 

dopadlo no. 

Hmm. 

Jelikož jsem ale kněz, tak jako, to by bylo nemorální. To bych prostě, jako že jo, to bych lhal i sobě i 

Bohu i věřícím, takže nejde to spojit to s tím partnerstvím. Člověk se musí rozhodnout buď jedno, 

nebo druhý. 

 

No a teď teda na tělo, jaký formy reálně ten tvůj sexuální život má? - Smích. ……………….  

No jak to je v realitě. Protože teď jsme mluvili o ideálu. 

No… no… i když …hele. Pokud jsem prostě v tý službě, tak jsem se toho ideálu vždycky fakt držel, pak 

jsem fakt jako ten celibát dodržoval. Jo? Za těch patnáct let tý služby, se přiznám, že jako jednou se 

mi podařilo ulítnout. To se mi stalo no. Jednou. Za patnáct let no. To sice není nic chvályhodnýho, no, 

ale zas to snad není taková … žádnej nejsme ze železa no. Když jsem ale měl tu službu přerušenou…. 

No? 

No tak nějak jsem jako…. jako …. experimentoval trošku no. Smích. 

No ale přerušená služba, když je, tak celibát pořád vlastně platí ne? 

No jasně no. Celibát není zrušenej, jen jako přerušenej no. Není zrušenej no. Ale… když nejsem ve 

službě tak ten celibát není jako tak povinej no. Je to trošku hloupě řečený, ale …. no… asi jo. Já se 

teda přiznám, že prostě trošku experimentuju. 

Experimentuješ?! 

No jako pohrávám si prostě s tou myšlenkou, že jako… jako že … co když jako celibát ne a co když jako 

přece jenom to partnerství a tak. 

Čili jako co kdybys s kněžstvím skončil? 

No. Jo. No, no, no. Zkouším, jaký by to bylo no. Což zase není tak jako i ideální. 

Hmm. 

Zase si tam jako pohráváš s citama jinejch lidí no. No ... ono … experimentuju. No spíš je to tak že jako 

nevyhledávám aktivně, ale jsem té možnosti jakoby otevřenej no. Jo. Jako spíš vyhledávám kontakt 

jako na úrovni kamarádství, kde se to třeba může přehoupnout i do něčeho jinýho, no. Hmm. 

 

No a jakej je tvůj názor na žehnání stejnopohlavních párů, nebo na církevně uzavíraná manželství 

osob stejnýho pohlaví? - Víš co já na to jako úplně,… no vlastně jako celkově na tu homosexuální 

problematiku nemám úplně jednoznačnej a úplně vyhraněnej názor. No. Takže chcu říct, jako o všem 

co tu říkám, že si myslím, že církev nemá tak úplně pravdu, ale nejsu si tím jistej. Jo? Možná že pravdu 

má! Možná je to fakt špatný, možná je to fakt hřích. Já nevím. Myslím si, že ne. No ale připouštím i 

tady tu možnost. Byl bych s tím jako velmi opatrnej, na druhou stranu tomu jako velmi fandím. Když 

třeba slyším o někom, že měl svatbu u evangelíků, nebo tak… 

No, no, no. 

No tak pak říkám, super, jako že jsou i tihle lidi, kteří jsou v církvích jako outsideři, na okraji, tak 

najednou je možnost. 
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Hmm. Takže nebereš to jako jednoznačně dobrý ani špatný. 

No přesně no. Nemám k tomu úplně jako vyhraněnej postoj jako by no, ... že jo. Pokud by byla jako 

homosexualita hřích, pak žehnat hříchu je špatně. No ale, pokud to hřích není, tak je to v pořádku, 

protože člověk pro veškerou svou činnost potřebuje Boží požehnání. No. 

No počkej a ty osobně, kdybys třeba stál před tím problémem žehnat, nežehnat, tak co bys udělal? 

Tak jako moje církev to neumožňuje, tak já tady nemůžu nic. Kdybych si jen hypoteticky představil, že 

bych byl v jiný církvi, která by to umožňovala, tak jako podle svý jako intuice, podle svýho naladění, 

tak bych žehnal. Spíš jo. No. 

 

No a tak to je všechno, máš ty sám něco, co bys chtěl zmínit, v souvislosti s tímhle tématem? - Něco 

jo? 

No něco co se tady nezmínilo a přitom ti to přijde důležitý. 

No já myslím, že toho bylo jako hodně řečenýho. Ale jenom tak co mě tak jakoby mrzí, na tý církvi, 

třeba konkrétně katolický, je že jakoby schovává ty svoje řeholníky a kněze homosexuální. Pořád se 

to bere jako že je to nějaká ostuda, za kterou se stydíme, nějaký tabu, o kterým se nesmí mluvit, 

nějaká slabost církve, nebo těch lidí, nějaký jejich selhání a prostě se to tabuizuje, ale tito lidi se 

schovávají. Což si myslím, že je velmi, velmi špatně. Takže bych vítal otevřenost jakoby. Neříkám, že 

se to jako musí hlásat z kazatelen, to je každýho věc jo. No ale takovej ten až jako strach, nebo to co 

je, v církvi s tím, že je to pořád takový bolestivý a otevřený téma, otevřený jako citlivý jo,… no tak 

….hmm ……. 

Aha. 

No ono je to asi bolestivý díky tomu rozporu mezi tou dogmatikou a tou realitou no. Spousta kněží 

nebo duchovních je prostě homosexuálních a neberou to jako nic špatnýho, ale jsou pod tím tlakem, 

že by to měli brát. A teď, že jo, sexualita je věc, která je strašně moc… moc … moc… osobní. V tom 

smyslu, že se jako dotýká podstaty, osoby, nebo člověka. Člověk jako asi hodně se svojí sexualitou 

nějak se jako podle toho i hodnotí, je to něco v nás hrozně hlubokýho, pudovýho, zakořeněnýho. A 

jako když prostě jseš pod tím tlakem, když jsi zešpatněnej, když jsi jako sexuálně… jo? A tak… no tak 

to je taková hodně bolest. Pro člověka. Psychicky. Hodně velká. Zátěž. No. Takže to schovávání pak 

vychází… z toho………… (dlouhé ticho) 

Z toho rozporu mezi tou skutečností a tou představou? 

Ano. Tak. Protože ta představa je taková hodně naivní no. Víš,… možná bych i uvítal, jako ať církev 

zaujme jasnej postoj. Třeba ať řekne ... ano, jak je teď ta tendence homosexuály nebudeme světit, 

celibát je jenom pro ty, co se dobrovolně zříkají manželství, ne že musí, protože nic jinýho nezbývá, 

ale proto že to tak chtějí, pro tu službu a pro Boží království, tak když je někdo homosexuál, tak ho 

světit nebudeme. Možná by to bylo nespravedlivý, ale byl by to jasnej postoj. Na jednu stranu by mi 

to přišlo jako diskriminační, nejasný. Odpadlo by tady spoustu těch postranních věcí, co jsou na to 

namotaný. No a nebo ať církev jako řekne, homosexuální orientace prostě není problém, jo? Je to 

věc, která je nezvolená, člověk se tak narodí a homosexuální kněží mají stejný podmínky jako 

heterosexuální. Jo? Ono to tak totiž víceméně jako teoreticky je. Jo? Teoreticky ano. 

Ano? 

Jo. Je to jako jedno, celibát je jak pro toho, tak pro toho a teď, ten problém se netýká homosexuality, 

je jedno jestli homo, nebo hetero. No ale za tím je v závorce jako takovej ten…, pokud jsi gay, tak je 

to ostuda no. Je to trapný. Máš sice stejný podmínky, ale jseš ten horší. 

Jako že jsi nějak poznamenanej pro ostatní. 

No. (dlouhé ticho) 

Ok. Tak super. Tak moc děkuju. 
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B 
Věk: 39 

Pohlaví: muž 

Vyznání: Apoštolská církev 

Sexuální orientace: bisexuál 

Tento informátor se chtěl sejít pouze pod podmínkou, že bude znát otázky předem. Odpovědi 

z velké části četl připravené z papíru, pokud improvizoval, tak vždy jen velmi stručně.  

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Je správný a jedině možný. Duch 

svatý, který naší církev vede, nemůže být zpochybňován, tudíž pohled církve je vyjádřením Boží vůle. 

Jiný pohled je nemyslitelný. Přesto může budit pochyby. 

Ve vás? 

(zde odpovídá bez čtení) Ne. Ve mně ne. Spíš ne. (dále čte opět z papíru) Všichni lidé jsou chybující a 

tudíž se od tohoto pohledu mohou odchylovat, ale přesto jej vnímán jako správný. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Ano. Tady úplně nerozumím, 

víte, já si myslím, že homosexualita se jako fenomén nevyskytuje. Bisexuální orientace se v některých 

případech může přiklánět k homosexuálnímu chování, ale je to jen dočasný jev. Jako taková je 

homosexualita léčitelná modlitbou a správnou životosprávou. Ti, co se definují jako homosexuály, 

jsou nakonec jen bisexuálové s poněkud zvráceným pohledem na sebe. 

Aha. Takže jí chápete tak, že neexistuje.  

(bez čtení) Že neexistuje. Je jen přechodnou iluzí. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Definuji jí jako bisexuální, protože nic jako homosexualita neexistuje. S 

občasnými výkyvy do homosexuální oblasti se s pomocí Boží vyrovnat lze. Protože tyto výkyvy do 

života patří a jsou jeho součástí, je jejich integrace stejná jako u výkyvů chuťových, či preferenčních 

co se oblékání týče… 

Aha. Takže jak konkrétně se s ní vyrovnáváte? 

(čte z papíru) Modlitbou a snahou rozpoznat o co se vlastně jedná, že to není nic než momentální 

výkyv nálady. 

Aha. 

Není. 

 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství a bylo to pro Vás důležité téma? - 

Ne. Víte, jednak je v naší církvi trošku jinak definováno to, co je kněžství a jednak je důležité pochopit 

podstatu toho, co je nazýváno homosexuální orientací. Když jsem to pochopil, pak to být důležité 

nemohlo. Pak by každý z kazatelů musel zvažovat, jestli rád nosí rifle, nebo manšestráky, jestli jí raději 

rybu, nebo jehněčí. 

Aha. Dobře. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - (zde 

informátor nečte z papíru) Tahle otázka mě nejdřív trochu pobouřila, chtěl jsem odmítnout kontakt 
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s vámi. Jen proto, že vás doporučil (jméno), tak jsem souhlasil. Když se za vás zaručil on tak věřím, že 

nesledujete nějaký ďábelský cíl. 

Aha. 

To není vždy tak jisté totiž! Lehce upadnete tam, kam nechcete. Vím, jak fanaticky to zní, ale 

homosexualita je pole, ve kterém si nemůžete být jist, jestli nejste pokoušen ďáblem. Už jen to, že se 

dnes chápe jako normální. Víte, homosexualita je nemoc. I Bible to tak říká. Ale zdá se, že není 

léčitelná nemoc a důvodem je fakt, že je pouze iluzí, orientace většiny lidí je bisexuální, záleží, kam se 

přikloní. 

Aha. Takže jak je to s tím okolím? Ví o vás? A jak to vnímá?  

(zde již čte z papíru) Sexuální život je velmi soukromá věc. Zatahovat do něj více a více lidí by bylo 

nechutné. Vede to k úchylkám. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Věřím, že Pán ji napraví tak, jak bude 

chtít. 

Nic víc? 

(bez čtení) Nelze nic víc, než věřit. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Není nutné popisovat jej. Neliší se od ostatní populace. 

Aha. Když já nevím, jak se ostatní populace chová. 

(bez čtení) Pak je možné zjistit to kdekoliv. Nejsem výjimkou. 

Aha. 

Víte, sexuální život je velmi soukromá věc. Vím jak odmítavě a tvrdě tohle zní, ale respektujte prosím, 

že tato otázka je pro mě víc, než je možné říct. (dále čte z papíru) Chci ale, aby bylo jasné, že se 

neodchyluji od stanoviska své církve. 

Aha. Ale to je v ohledu homosexuality striktní. Myslíte, že tak se chová populace? 

(bez čtení) Myslím, že populace se chová podle stanoviska svých církví. Ano. Pokud ne, žije v hříchu. 

Aha. 

 

Dobře. Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství 

osob stejného pohlaví? - Je až neuvěřitelné jak dalece lidé zacházejí v podvolování se vlastním 

zálibám. Jsem rozhodně proti. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Ne. Děkuji.  

Také děkuji. 

 

 

C 
Věk: 41 

Pohlaví: muž 

Vyznání: Evangelík (ČCE) 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáš normativní pohled své církve na homosexualitu? - No já myslím, že moje církev je teď 

v období rozlišování. Rozlišuje dobrý od špatnýho. No a to je vlastně zvratový období, protože tím se 

celej její pohled změní…. A mění. Jo? Čili rozlišuje se, myslím si taky, že se jí církev snaží nějak 
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obsáhnout, zahrnout do sebe. Jo, ale to zas není tak že by jí přijala a že by pro ní najednou bylo jasný 

že, jsi gay a je to ok. 

To byl název nějaký přednášky ne? 

Jasně, evangelíci tohle dělají na srazech mládeže. Je to přednáška, ale ten její název není tak úplně… 

jako pravdivej jo? Ono je to jako ok, ale ne v tom že si můžeš dělat cokoliv. Proto proti tomu byly 

námitky, protože lidi to chápali jako jasně, jsem gay, je to ok, můžu teď jít a zatáhnout deset chlapů 

do postele a pořád to bude ok. Tak takhle to myšlený nebylo. 

Jasně. 

Takže, církev teď rozlišuje. Není v tom vůbec jednotná a tak je těžký říct, jakej je vlastně postoj, 

protože někteří se snaží zahrnout homosexuály do církve, nabídnout jim jako… něco jako … domov, 

ne asi spíš základnu jo? Ale zároveň! … To je dost důležitý, že zároveň! Zároveň je tam i strach, hlavně 

asi ze strany starších lidí a zastánců tradiční rodiny a tradičních postojů. Takže když bych to jako měl 

nějak víc dát do lajny, to co říkám, prostě není proti jo? Ale zároveň není zase pro, jak se někde 

traduje. Myslím si teda, že moje církev vítá homosexuály, ale je hodně zdrženlivá, zpáte… no…. 

zdráhavá, aby udělila nějakou vedoucí funkci někomu, o kom se ví, že je homosexuál. Takže její postoj 

je vlastně dost nejasnej jo? Vidím ho jako tancování mezi extrémy s tím, že ani do jednoho se nechce 

nějak moc to,… dostat. Nebo dotknout, no. 

Hmm. 

Hele ono je to zodpovědnost. Funkce duchovních je zodpovědná a není to tak, že prostě to dáš 

každýmu. Takže to chápu. Jasně. Chápu, no ale není to pak vlastně tak, jak by to mělo být. 

 

Ok. No a jaký je tvůj vlastní názor na homosexualitu? Jak jí chápeš jako obecnej fenomén? - Smích. 

No jak někdo řekne slovo fenomén, tak se mi před očima zjeví takový ty filosofický fascikly a 

akademický taláry a je po všem. Protože tyhle kecy mají do života tak daleko… 

Já vím no. Ok, tak vynechme slovo fenomén a jak teda chápeš homosexualitu jako takovou? Lepší? 

Jasně že jo. No hele… nejsem doktor, nejsem sociolog a nedovedu to odhadnout. Tohle není otázka 

pro mě. Já osobně věřím, že v tom je nějakej genetickej kompl…. nějakej jako spíš komponent. 

Genetickej. Jo? No a ten bude zřejmě původcem. Nikdo si homosexualitu nevybírá, prostě jí dostane. 

A věř, že jsem četl hodně věcí, o tom jak daleko se na tom podílí vliv výchovy a nemyslím si, že by to 

bylo tím. Zkrátka, vždycky byla, bude a je skupina lidí, který jsou homosexuálové. To samo o sobě 

dost dokazuje ne? 

To ano. Takže jí chápeš jak? 

Jako něco geneticky danýho, s čím toho moc nenadělám. Ze mě vyjde postoj, který k týhle danosti 

zaujmu. Protože když dostanu do vínku velkej nos, tak ho můžu přijmout, můžu si z něho udělat 

živnost jako klaun a taky si ho můžu nechat uříznout a vždycky mít po něm obrovskou jizvu. 

Jasně. 

 

Dobře. Jak se s tou homosexualitou sám vyrovnáváš a jak ji integruješ do života? - No, to už je víc 

na tělo co? Smích…. 

To jo. 

Smích. No hele. Já se řídím křesťanskou vírou. Takže… jakoby… takže prostě vidím monogamní 

partnerský vztah jako takovej…. no… jako „ultimate goal“ 

Konečnej cíl? 

Spíš nejvyšší. Tahle víra je vlastně tou integrací no. No a taky věřím, že důležitá je otevřenost. Já sám 

jsem se svojí sexualitou otevřen okolí. Jako ke všem ostatním. Jo? No a co je právě krásný a v čem 

vidím úspěch tý integrace sám sebe, … protože jako… homosexualita to jsem já. Nemá smysl to 
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popírat jo? No a výsledek tý integrace a toho jak jsem se s tím vyrovnal, je otevřenost a v tý vidím 

fakt velkej přínos…velkej… přednost… velký přednosti jo? Asi tak no. 

 

 Zvažoval jsi svojí orientaci, když jsi se pro kněžství rozhodoval? Bylo to pro tebe důležitý téma, 

důležitá věc? - No hele. U nás to není tak, jak v katolický církvi. Ale když jsem se stal farářem, tak 

jsem měl fakt hluboký pochyby. Hluboký. O sobě… No vlastně… jo no o sobě hlavně no. Vlastně, když 

jsem se přirovnal k církvi jako k celku, tak jsem o sobě měl strašně slabý,… no… nízký… nízký 

sebehodnocení. Já jsem se viděl jako daleko méněcennýho, než byli všichni ostatní. Od církve mi 

připadalo, že mě všichni dost špatně hodnotí, že jim připadám jako takovej farář, co nebude za moc 

stát, protože je teplej a je tady jen tak, jako na oko. No ale pak se stalo něco zázračnýho, protože 

jeden ze starších v církvi mě přesvědčil, abych farářování… smích… no farářování není špatný slovo 

ne? 

Krásný! Nádherně český. Smích. Ty máš vždycky sklony k těm amerikanizmům…. 

Smích… Takže teda abych to farářování vlastně vzal no. Abych se neviděl jako méněcennýho, nebo 

nehodnýho. Zkrátka abych se toho ujal. A pak jedna žena, kolegyně bys řekl, farářka. Ta mě 

přesvědčila, abych měl víru. To byla skvělá ženská, neuvěřitelná. Ženský obecně jsou element, kterej 

strašně chybí v katolický církvi. Mají daleko citlivější chápání, protože chlapi, ti se nikdy nevymaní 

z toho, že si hrajou na vojáčky, víš? Jsme děti. Jak ty, tak já. Smích. 

Smích. Fakt? 

Smích. No však jo. Jsme děti. Ženský jsou vždycky daleko dospělejší. Ženská by ve válce neuvažovala 

stylem, buď tě porazím, nebo budu poraženej, ženská by hledala kompromis. No a tam je ta velikost 

v uvažování. Chlap? No to je jednoduchá věc. Zabij, nebo budeš zabitej. Protivíš se mi? Tak tě 

zlikviduju, protože jinak ty zlikviduješ mě. Ženská? Vůbec. Tam to jde jinak… Protivíš se mi? Hmm…. ? 

Hele, nemáš ty pravdu? Zas… aby to nebylo tak jednoduchý… tak ženský… smích. 

Co? 

No jsou zas hysterky no. Zpět. Tak takhle ženská mě řekla: Měj víru, ta tě ponese. Báječná ženská. 

Neuvěřitelná byla. Řekla, že se vlastně nikdy nikdo necítí být ready pro to, aby někoho vedl. Nikdo se 

necítí být připravenej na farářování. Smích. No a tak farářuju no. Orientace, neorientace. Protože 

každej něco má. Každej má něco, co mu v dokonalosti hodně brání. Hodně ho od ní vzdaluje. A pak by 

nebyl žádný duchovní. 

Hmm. To je pravda. 

Hmm… No, no. ….. No. Takže tak. 

 

Ví o tobě, jako sexuální orientaci tvoje okolí? Jak to vnímá?  - No já jsem, jak bys řekl „came out“ 

hodně pomalu. Rozvážně. A nádherný bylo, že jsem zjistil, že mám podporu. Nebýt sám je hodně 

důležitý. 

To jo 

Co mě překvapilo… co mě překvapilo, bylo to, kolik lidí pro mě prostě chtělo to nejlepší. Ne jako 

proklamací, ale činama víš? Kolik lidí mi chtělo pomoct a s jak velkou podporou jsem se setkal. To 

bylo moc důležitý. Moje matka měla ze začátku dost problém. Nechovala se nijak zle, ale pozdějc, až 

po letech, …. nevím ti… asi možná i po deseti letech… pak mi řekla najednou, že to pro ní byla rána, 

protože to brala jako že byla špatná matka. Že se vinila, víš? 

Hmm. 

Že mě jako matka nějak podvedla. No, ale když jsme se přes tohle dostali, to nebylo jako až když mi 

to řekla, to jsem tenkrát takhle nevěděl. Když jsme se přes tohle přenesli, tak pak byla hodně opora. 

Byla mi fakt oporou. Táta… ten s tím měl problém. Malej, ale problém. Otcové tak trochu ukazujou, 
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jak to bude vypadat v církevním prostředí. Protože to je taky takový mužský, bere to tou cestou, zabij, 

nebo tě zabijou. No a tak táta nevěděl, jestli mě zabít, nebo se nechat zabít. 

Až tak? 

Ne vůbec. To jen maluju. Abys to viděl víc v obrazech. Měl s tím malej problém. Řekl, že už když jsem 

byl hodně malej, tak měl pocit, že budu gay. A že jak jsem rostl, tak ho nikdy tenhle pocit neopustil, 

takže že to věděl. Ale pak se s tím srovnal. Církevní prostředí…. No hele… nevolám to ze střech. Ale 

nikdy jsem se nesetkal se špatnou reakcí. Asi ale nejde úplně přijít k věřícím a říct jako první větu: 

Jsem gay. To by odradilo asi i gaye samotný. 

Ale třeba lidi okolo mě, v tehdejší práci, než jsem začal farářovat na plnej úvazek… smích…. No ti byli 

fakt skvělí, nápomocní, poskytli oporu, jakou jsem nečekal. Chtěli mi najít někoho. To je krásný ne?  

To jo. 

 

Teď, jak si představuješ ideální formu svého sexuálního života? - Smích. Tohle má být asi nejvíc 

rozvedená a pikantní otázka co? 

Vůbec ne. Může být i krátká. Nebude to v pornočasopise. Smích. 

Smích. Uff… nebude? Tak to jsi mě ranil. Smích…. No hele. Moje ideální představa by byla být se 

člověkem, kterýho miluju a se kterým chci trávit celej zbytek života. Samozřejmě že to je ideál, 

protože realita šeptá… kde ho vzít?  

No. 

Každopádně… Ať tak nebo tak…. Nemám rozhodně žádnou touhu po úletech a jednonocovkách. Už 

vlastně od puberty. Tehdy naposled mě něco takovýho lákalo, od tý doby mě to je nepříjemný. Už jen 

na to i pomyslet. Protože to je něco, co se mýmu ideálu ani neblíží. Nejradši bych prostě žil s jedním 

člověkem a prozkoumal naší sexualitu dohromady. A tak jako konečně. 

Konečně? Ve smyslu už? 

Ne. Smích…. Naopak. Jakože „finally“ víš. Až se prozkoumáme, až svoje sexuality budeme sdílet tak 

pak teprve budeme mít to, čemu se dá říct vztah. Protože to předtím, to je divný. Nepřirozený. Proto 

jednonocovka ti nedá nic. Takže ideál no. Takhle vypadá. 

 

Dobře. A jaký formy reálně tvůj sexuální život má?- Aááááá… smích. Já to věděl, že se zeptáš. 

Smích. 

Smích. No,… teď tě asi zklamu, protože to bude krátká odpověď. 

Nezklameš. 

No, nenašel jsem takovou křesťanskou, pečující, věřící duši, kterou hledám. Doteď ne. Takže… jo… 

no… izolace by bylo asi správný slovo. Samota je skoro slabý slovo v tomhle. 

Aha. 

No… no…. víc se k tomu říct nedá, to bych jen opakoval stejnou větu. 

 

Jaký je tvůj názor na žehnání stejnopohlavních párů, nebo na církevně uzavíraná manželství osob 

stejnýho pohlaví? - Hele… manželství to je láska. Když se dva lidi milujou… no tak by jim mělo být 

dovoleno, aby se vzali. Aby byli spolu. Měli by se vzít, ať už jsou gay, nebo straight… to není to 

důležitý. Já často přemýšlím o lidech, kteří jsou ve třetím, čtvrtým manželství. Dokud jsou straight … 

víš jak…. hetero… to zní v gay komunitě jako sprostý slovo. Dokud jsou straight, tak jim to stát dovolí. 

Ale církev? Ta taky? 

No…. pravda no. Tam to je problematičtější, ale tak taky. Některý……. Ale jo, taky někdy. Prostě 

dokud jsou straight tak jim nikdo svátost manželství neodepře. Gay pár ale oproti tomu nemůže nějak 

potvrdit lásku mezi nima. Ať dělají, co dělají, tak úředně nesmí. To není fér ne? 
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Takže bys byl pro? 

Rozhodně pro. 

 

Chceš zmínit něco, co sám považuješ za důležité v souvislosti s tímto tématem? - No co jsi nezmínil 

a co bych chtěl říct, je že je nutný studovat Bibli a rozumět jí. To první se dělá, to druhý vůbec ne. 

Věřím, že homosexualita jak jí popisuje Pavel, není vůbec to stejný, co je jako homosexualita braný 

dneska. To není to, co znamená dneska být gay. Řekové totiž jinak překládali. Taky… Bible třeba 

zmiňuje eunuchy. To je termín, kterej se dneska nepoužívá. Snad někde jako nadávka. No ale tenkrát 

se dost pojil, vztahoval k antické sexualitě. Já právě dost věřím, že tenhle termín zahrnoval i 

homosexuály. No…. 

Tak moc díky. 

 

 

D 
Věk: 51 

Pohlaví: muž 

Vyznání: Církev československá husitská 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - No… Chápu ho jako normu danou 

Pánem, které je nutno se držet. Na druhé straně, je celkem přirozené, že se od ní místy odchýlíme. 

Ano? Já osobně bych se nesnažil tuto normu nijak měnit, jde přeci o Boží dílo, stejně jako v případě 

Písma. V Písmu obecně jsou stanoveny zásady, jejichž dodržení se ne vždy daří, ale je vždy naším 

cílem. Je to to, o co se rozhodně snažíme. Takže, je to norma.  

Hmm. 

Pohled církve, je pohledem Pána. No a naše církev je moudrá. Nejde ruku v ruce s dobou, ale nejde 

ani proti ní. Oproti asi majoritní církvi…. no…. no ano, oproti ní je mnohem pokrokovější, na druhé 

straně… nepřizpůsobuje se tomu, co společnost hlásá v televizi. Chápu ten normativní pohled, jak jste 

to nazval, jako něco správného. Ztotožňuji se s ním. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Tak tady je nutná opatrnost, 

nejsem ten, komu přísluší tohle hodit, v přírodních vědách nejsem kovaný. Smích. 

Hmm. 

Je to fenomén tajemný. Spíš jí chápu jako něco co je v Božím úmyslu a co vede k cíli, který dosud 

nechápeme. Nemyslím si ale, že se jedná o nemoc, kterou by šlo léčit, nebo jako… zvrhlost, nebo 

dokonce záležitost podmíněnou některým typem výchovy. Nedovedu si představit jak vychovat 

v někom sexuální náklonnost, která je silnější než společenské normy. Snad teď…, protože 

homosexualita je hrozně moderní, víte? 

Moderní? 

Ano. Dnes je moderní proklamovat, že jste minimálně bisexuál. Jinak budíte dojem nějakého 

pravěkého reliktu. Takže dnes by ta výchova snad i účinkovat mohla. Ale v mém mládí zdaleka ne. 

Aha. Hmmm 

 

Tak, vy teda definujete svojí sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní teda vyrovnáváte a 

jak ji integrujete do svého života? - Chápu jí, jako bych chápal heterosexuální orientaci. Jako lásku 

k muži, se kterým je možné prožít život. Stavím se ale proti homosexualitě chápané jako prostituci. 



73 
 

Můj partner je však srozuměn s tím, že medializace našeho vztahu není možná. Vlastně asi je možná, 

ale byla by tak obtížná, tak bolestná pro oba… navíc vlastně by neměla smysl. Takže je vlastně 

nemožná no. Přesto jsme spolu 16 let. Takže, moje integrace je myslím si ta ideální. Alespoň podle 

toho co slýchám. Lidé mají ideální představy, kterých se nechcou ale držet. Jen je vytyčují, aby měli co 

říct, když se jich zeptá nějaký pohledný adept na bakaláře s velikýma očima, jako jste vy. 

Hmm. Smích. 

No ale nedrží se jich. Já jsem se s orientací vyrovnal tak, jak jsem ideálně chtěl. Jsem výjimka? 

To nevím…. Zatím. 

Tak až budete vědět, tak mi řekněte. Byl bych rád, kdybych nebyl. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství a bylo to pro Vás důležité téma? - 

Tak ano. Samozřejmě ano. Ano, ale nepřipadalo mi to jako nejdůležitejší otázka. Orientace není celý 

člověk, víte? Současná doba klade převysoké nároky na sexualitu a staví jí do čela lidské osobnosti. 

Zkrátka tvrdí, že když nejste dostatečně sexuální, asi dokonce i sexuálně zdatný,… no tak že je to 

katastrofa.  Lewis Carrol, to je autor Alenky…. Znáte Alenku? 

Alenku v říši divů? Znám. 

Tak on autor byl pedofil, víme? A on to o sobě věděl. Proto se rozhodl, že bude dobrovolně žít 

v celibátu. Radši než by prznil holčičky. Dneska by se řeklo… to není zdravé pane Carrol, to musíte jít 

aspoň do bordelu, abyste uvolnil přetlak, strašně si škodíte, pane Carrol. No ale tehdy byla doba 

mravnější. Prostě si to zakázal a žil sám v dobrovolném celibátu. Je tím celkem slavný. I když spíš jako 

blázen dneska. Sexualita se teď moc … moc … moc staví do čela. To ale není pravda, sexualita je jen 

malou součástí celku. Člověk je víc než pudy. 

Hmm. 

Takže jo, ano. Zvažoval jsem to, ale nebylo to důležité. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - Tak 

jak už jsem řekl, většina neví. Netajím ji ze strachu, spíše ze zvyku, nemyslím, že je to věc nutná k 

medializaci. To je i stanovisko mojí církve, proto se s ní ztotožňuji. Lásku nepotřebujete deklarovat 

celému světu na předních stránkách časopisů. Láska je spíš tichá, hodně osobní. 

Většina neví, takže to znamená, že přece jen někdo ví. 

Tak ano. Rodiče věděli a blízcí přátelé. Hrstka. Jinak… no žiji zkrátka s mužem, který ale pomáhá 

s farou, s životem. Někteří jej asi berou jako údržbáře. Vím, že jemu to nevadí a pro nás oba je to 

uspokojivé. 

Aha. Hmm. 

No… ano. Je. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Tak to je velmi jednoduchá otázka. 

Vlastně jsem vám jí už zodpověděl. Jako lásku dvou mužů a dlouhodobé společné partnerství. 

Sexuální život je jeho součást a jinde by neměl být realizován.  

 
Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - No… ano, 16 ti letý vztah s jedním mužem včetně sexu.  

Aha 

Jste první, který hned neopáčil, jestli to někdy nebylo i jinak? 

Aha. Takže jestlipak to někdy nebylo i jinak? 

Ne. 

Smích 
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Smích. Protože jsem o nic jiného nikdy neměl zájem. 

Aha. 

Takže jediný vztah. To je můj reálný sexuální život. Vím, že ne každý má to štěstí jej takhle realizovat, 

přesto sebe v tomto ohledu asi trochu pyšně beru jako určitý vzor. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Vidím rozdíl mezi požehnáním a manželstvím. Instituce manželství pro gaye 

myslím si není nejen nutná, ale ani důležitá. Já sám jí nepostrádám, ani můj přítel. Žehnání bych se 

nebránil…. Tak. Vidím, že jste u konce s otázkami. 

 

No ještě poslední by byla, jestli chcete zmínit něco, co vy sám považujete za důležité v souvislosti 

s tímto tématem? - Ani ne. Překvapil jste mne úsporností svých otázek. Ale asi jste se ptal po 

podstatném. Většinu lidí zajímají sexuální praktiky, víte?  Anální sex… jak často a tak.  

Mě ne. Smích. 

Ne…… asi ne… (dlouhé ticho). Nemám, co bych víc k tomu řekl. 

Tak moc děkuji. 

 

 

E 
Věk: 49 

Pohlaví: muž 

Vyznání: římskokatolické 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - No, to je hned na úvod poměrně 

složitá otázka, i když lehká k zodpovězení. Ono…. Každý ho vnímá jinak, víte? Jo? Je to jako všechno. 

Svět je pluralitní. Takže… vnímám ho… no… jako velmi restriktivní. Pokrokem ale teda dost je, že 

církev na homosexualitu vůbec pohlédla a přiznala její existenci…. Tam jako… tohle nebylo do 

nedávna normální… Existenci myslím ve smyslu, že to nechápe jako sodomii a něco, co si člověk 

vybírá ve zmatení ďáblem. 

Hmm. 

Pravděpodobně nejsmutnější je ale ten fakt, že ač je většina knězů homosexuální orientace, stávají se 

nejhoršími pronásledovateli homosexuálů. Poturčenec je totiž horší Turka. Smích. 

Smích. To ano. 

Navíc…. Nejlépe schovat, je předstírat hledání a v tomhle případě hon. Hon na čarodějnici. Jo? No a 

tak se tady jmenuje… homosexualita. Takže když najdu homosexuála… jsem jako… v bezpečí jo? 

V bezpečí že mě nikdo nebude podezírat. Přece bych nevydal někoho ze svých. 

To ale není moc morální že? 

To je hodně nemorální. 

Hmm. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Já se divím, že jste nepřišel se 

slovem paradigma. To je vedle fenoménu takové druhé, nic neříkající slovo, které se dnes na 

univerzitách používá, aby se zakrylo, že není co říct a že není o čem mluvit víte. 

Aha. Smích. Trochu souhlasím. Já to myslel tak, že jako, co si o homosexualitě myslíte. Jak jí vidíte jako obecný 

jev? 
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No…není jasno. Nikdo vlastně neví a teorií je moc. Myslím si, že je to účelová záležitost. Bůh má 

mnoho cest, kterými se ke svým dětem staví, víte? Homosexualita jako taková je v hodně kru… je 

hodně lidmi…. prostě, hodně se chápe jako způsob omezení růstu populace. Pokud to tak skutečně 

je, pak je nutno děkovat Pánu, že populaci omezil právě tímto způsobem. Volit by totiž mohl z mnoha 

cest horších. 

Horších? 

No…. zakrnění pohlavních orgánů a jiné bolestnější věci. 

To je asi pravda. A vy sám jí tak chápete? Jako způsob omezení populace. 

Vlastně ano. Nejsem si jistý. V tomhle…. No… vlastně ne… nemám určitý názor no. Asi to tak být 

může, ale vůbec bych si tím nebyl jistý. 

Aha. 

 

Jak se se svou orientací vyrovnáváte a jak ji integrujete do svého života? - Jsem homosexuál a jsem 

ve svém životě spokojený. Integrovat orientaci do života znamená nejen se s ní smířit, ale dát ji 

správnou formu a to v mém případě znamená sublimovat ji do Božího díla. Víte, tohle bývá obvykle 

paradigma… Smích ... 

Smích. Neříkal jste, že to se používá, když není co říct? 

Smích. Jasně. To jsem řekl. Chtěl jsem vás spíš rozesmát. Ale bod pro vás. Univerzita vás ještě nestihla 

předělat na paradigmaty házejícího vědce. To je velmi cenné, že jste odolal. 

No... Víte, já už jsem starší …. Chvilku to předělání potrvá asi. Smích. 

Smích. Takže…. Ta sublimace… no bývá to fakt paradigma…. Smích…. Oni lidi to řeknou, ale neví co to 

je, co to vlastně mají dělat. Někde to četli. Jenže víte, celibát je o tomhle. Ne o trápení se, křičení po 

osvobození od celibátu. Celibát je dobrovolný závazek. Asi bych uvítal, kdyby se to změnilo, ale 

rozhodl jsem se pro něj a sublimovat pro mě znamená věnovat se evangeliu a životu v modlitbě. 

Totéž ale platí i pro spolubratry heterosexuály. Není možné prožívat homosexualitu v církvi. Je možné 

jí jen brát jako fakt. Není ani možné prožívat heterosexualitu v církvi. 

 

Tak a zvažoval jste svojí orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství? Bylo to pro Vás důležité 

téma? - No to si pište! Teda nahrávejte! Smích. Považoval jsem jí za Boží volání, za důkaz, že jsem pro 

tuto cestu vybrán. Považuji ji svého druhu za Boží dar dodnes. 

Aha. Takže byla vlastně rozhodující? 

Ano. Přesně tak. Jako…. Co zbývá homosexuálovi, když chce dát životu smysl? Držet celibát a koukat 

jak ostatní tvoří rodiny, jak on je k ničemu neprospěšný? Kněžský život je život pro Boha a pro ostatní, 

protože skrze vás pak přichází požehnání. Kněžský život je darování se. Přece… to je cesta ne?  

Já myslím, že ano. 

Určitě je. Je lepší než jen žít v čistotě, ale jen tak sám…doma. To musí být mnohem nešťastnější život 

ne? …. Ono … někdy i ten celibátní… vlastně nevím. Těžko říct. Ale když bych se vrátil k vaší otázce tak 

ano…l ta orientace hrála velkou roli právě tady… právě z toho… z těch důvodů co jsem řekl jo. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

Tady bych se tak trochu zahalil mlčením. Smích 

Aha. 

Neví, víte. Orientace se službou Pánu nemá co do činění, proto není třeba jí sdělovat a šířit. 
Dobře 
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 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? Máte představu? - Paradigmatickou? 

Smích. 

Smích. 

No to víte, že mám. Ptáte-li se na představy, pak je jich příliš mnoho, aby se sem vešly. Realizovatelná 

z nich je jediná a to ta, kterou má každý kněz volit. Je povinností kněze svůj sexuální život ovládat. 

Snažím se proto spíš představy ovládat. 

 

No a teď asi víc na tělo, jaké formy reálně ten váš sexuální život má? - Božím působením se mění v 

lásku k ostatním. Nic víc. 

Takže ideál je i realitou. 

Naprosto. Za celé své kněžské působení jsem zatím neuklouzl. Víte…, ale jen tak mezi mnou a vaším 

diktafonem…. Je to mobil, nebo diktafon? 

Mobil co umí pracovat jako diktafon. 

Aha… to jsou věci že? Tak mezi tímhle zázrakem a mnou… já v tom trochu podvádím.  

Jakto? 

Protože já jsem od mala neměl velké sexuální touhy. A pak taky existují farmaka.  

Na potlačení tužeb? Používáte je? 

Velmi zřídka. Jen pokud by mi něco přerůstalo přes hlavu. Ale mám oproti ostatním velkou výhodu. 

Smích. 

Vážně? Nebo je to jen ze srandy? 

Ne vážně. (jméno) říkal, že vy tomu porozumíte. 

Aha. Hmmm. 

Prostě od puberty jsem nebyl zdaleka tak sexuálně puzen jako jiní. Je to dar? Dost možná prokletí. 

Řeklo by se, prokletí že jo? V televizi, v reality show by mi lidi posílali hlasy ze soucitu. Ale přitom 

v církvi je to dar no. Hele, těžko tom mluvit. Ono je to dost nespecifické. Zkrátka, i když jsem 

homosexuál, tak jsem spíš nesexuál. 

Aha. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Chybí tady naprosto komplementarita mezi mužem a ženou, kterou Bůh zamýšlel 

již od stvoření ženy. Chybí také důvod sňatku, protože to co bez doplňování se pohlaví zbývá, je jen 

majetková, či tělesná žádost. Sňatky homosexuálně orientovaných by neměly být zakazovány, ale ani 

církevně posvěcovány. Proč žehnat něčemu, o čem nemůžu říci jistě, že to není hřích? 

A je to hřích? 

Nevím. Vy jo? 

Ne. Ale já nejsem duchovní. 

Je to nejednoznačné. Rozhodně… osobně bych sňatek gayů nesvětil. Nechci tím diskriminovat 

komunitu, ke které vlastně částečně patřím, ale můj názor je, že světit sňatky gayů je velmi riskantní. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Vůbec jste se 

nezeptal na semináře. 

Aha. Jsou v tomto ohledu důležité? 

Jako hnízda homosexuality? Ne… rozhodně ne tak, jak se o nich povídá. To jsou pomluvy. Ale myslím 

si, že velký vliv na formování budoucích kněží a jejich vztah k vlastní sexualitě semináře mají, heleďte, 

oni vytvářejí skleníkové prostředí. Jo? Kněžím dávají nereálné představy o životě, zároveň právě v 

nich většina gayů nasbírá první sexuální zkušenosti. 



77 
 

Říkal jste že… 

Ne, třeba i jen tím, že žijete vedle mužů, ve vyhraněně mužském prostředí. Tak to myslím jo? Ne jako 

dům neřesti.  

Aha. 

No a pak …. Heleďte… myslím, že tento rozhovor zkoumá nezkoumatelné. Ono…. Věda nedovede 

všechno zodpovědět. 

Moc děkuji za rozhovor. 

 

 

F 
Věk: 46 

Pohlaví: muž 

Vyznání: Církev starokatolická 

Sexuální orientace: homosexuál 

Tento informátor byl z počátku hovorný, později mluvil stále tišším hlasem a dělal mezery a častěji 

uvažoval.  

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Myslím, že u nás starokatolíků je to 

volné. 

Volné? 

No ne úplně. Jasně! Úúúúha to ne. V tomhle smyslu volné určitě ne, ale není tu tak tvrdý pohled, 

nejsou tu tak tvrdá srdce, není to tak,… no podívejte…, je to prostě volnější. Homosexuálové jsou 

bráni jako lidé, jako každý. Tak je to,… jo? V podstatě se nemusíme tak bát. 

Hmm. 

Samozřejmě, že to ale neznamená naprostou otevřenost a že by homosexualita vlastně nebyla 

žádným tématem! To vůbec ne. Je to spíš tak, že se máte čeho zachytit. Chápete? 

Asi ne. Že se můžete zachytit té normy? 

No ano, když by na vás někdo přišel s tím: Hele … ty jsi teplouš! Jakto? Jsi v církvi! Bůh tě soudí! No 

tak teď se můžete…, teda, tehdy se můžete ohradit tím, co církve bere jako normativní pohled, jak 

jste to nazval, tedy tím co je z církevního pohledu správné a to je, že homosexuál má právo na úctu 

jako každý jiný, svou orientaci si totiž nevybral. 

Aha. 

 

Jak vidíte homosexualitu jako obecný fenomén?Jaký je váš názor na ní jako na obecný fenomén? - 

Já myslím, že je to velmi nejasné, proč vzniká a nejsem přítel takových těch, rádoby… no prostě těch 

teorií, co se snaží hned ve všem mít naprostou pravdu a mluvit, jako by přes to nejel vlak. Ono se to 

neví no. Na každý ohled si ale myslím, že homosexualita je nevybraná, výchova v tom snad může hrát 

nějakou roli, ale ne velkou. A propos… četl jste knihy o léčbě homosexuality? Ty by vás mohly 

zaujmout. 

Ano. Jednu od toho Aardwega a jednu… hm…nevím, jak se jmenuje autor, vydal to nedávno Návrat domů. 

Myslíte, že by mě měly zaujmout v tom smyslu, že se homosexualita dá léčit jako neuróza? 

To vůbec ne, ale je tam krásně vidět ten přístup těch teoretiků jo? Každý zaujme stanovisko a přes ně 

nejede vlak. Nebo to tak aspoň staví navenek. 

Hmm. 
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Tak to je přesně to, co k téhle otázce patří. Já nezaujímám žádné stanovisko, jediné co si myslím je, že 

to není výchovou, ale jinak nevím, z čeho to je. Nevidím to ani jako morálně složitý problém, to zas 

přišlo spíš z lidí… no spíš z historie no. 

Takže vás názor je…? 

Žádný. Vlastně žádný nemám. Stavím se otevřeně ke každé teorii, i k té o neuróze od toho 

Holanďana, ale žádnou neberu jako nezvratnou. Takhle věc je věc, co se o ní teprv bádá. 

 

Ok, jak se se svou orientací vyrovnáváte a jak ji integrujete do svého života? - Tak, jak už jsme o 

tom mluvili v telefonu, jsem homosexuál, ale žiju v podstatě stejný život jako heterosexuál, s tou 

změnou, … s tou výjimkou, že ten s kým žiju, není žena, ale muž. Ale jinak máme v podstatě 

heterosexuální vztah. 

Aha. 

Kdybych měl popsat vyrovnání se svou orientací, tak by to bylo zkrátka sebepřijetí, beru se takový, 

jaký jsem a jako důležitější než tyhle rozdělování teplý, neteplý, beru spíš morální pravidla a tak. No, a 

protože to nevidím jako nic morálně závadnýho žit s chlapem tak… jo ale je důležitý podotknout, žít 

s jedním chlapem! … No tak proto se beru v podstatě jako heteráka. 

Ale jako heterák byste žil se ženou. 

No ano, berte to jako přirovnání. Chci říct, že nic můj život neodlišuje od hetero života, jen to že žiju 

s mužem. Jinak nevidím nic, co by bylo vlastně nějak nutný, potřebný vůbec integrovat. 

 

No a zvažoval jste svojí orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství? Byla to pro Vás tehdy 

důležitá věc? - Já jsem od mala věděl, že jsem homosexuál. Neměl jsem pochyby, neměl jsem nějak.. 

nutnost… neměl jsem období sebehledání a tak, o tom spíš čtu hodně. Já jsem věděl, na čem jsem. A 

vy? 

Já právě taky. Ale z toho, co slýchám, to nebývá běžné, proto se ptám, jestli jste to při tom rozhodování ke 

kněžství nějak vlastně řešil. 

Ne. Spíš ještě před tím. Napřed jsem si říkal: Hele jsi teplouš, můžeš být knězem? A neviděl jsem 

v tom problém. Takže pak jsem spíš už řešil jiný věci, smysluplnost toho co budu dělat, jestli to má 

být moje celoživotní rozhodnutí jo? Ale tohle už ne. To už nebylo třeba potom. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

Tady fakt nevím. Nezkoumám to. Nikomu to vyloženě na potkání nechci slepičit. Nikomu to ale nechci 

tajit. Tak vlastně nevím. Kamarádi, kteří k nám chodí, asi mají jasno. Na druhou stranu se s gay 

komunitou nestýkáme. 

Vůbec? 

Máme pochyby o tom, co je vlastně gay komunita, jsou to většinou velmi nemorální lidé, hledající 

omluvu pro svoje činy. Někdy mi připadá, že takové to římskokatolické potridentské účetnictví jim 

hodně nahrává. 

Jakto? 

Pomodlí se a je to. Odpuštění ale o tomhle není…. (dlouhé ticho)… není. Nemělo by být a není. 

Hmm, zpět k tomu okolí. Říkáte, že to asi ví. Takže jste jim o své orientaci řekl? A jak to přijali? 

Já prostě nevím. Nikomu jsem to neříkal. Ale každý to snad vidí. Má snad rozum. Jestli (jméno 

partnera) jim to řekl nevím. Je to možné. Není to pro mě problém k řešení. 
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 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? Máte představu? - (Dlouhé ticho). Tady 

jsem si nejistý, ………………………………….., sexuální praktiky jsou různorodé a nemyslím, že by vlastně 

vůbec některá z nich byla různorodá… teda ideální, omlouvám se. 

Ne, mě ani tak nezajímá přímo provedení sexuálního života jako forma. Celibát, sex na jednu noc, partnerství, …. 

Tak tady jsem už odpověděl. Vztah a v něm heterosexuální podoba sexu, akorát že s mužem. 

 

Dobře, takže jakou formu reálně váš sexuální život má? - Tutéž 

Ideál je tedy i skutečnosti. 

Naprosto. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, nebo na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Jsem pro. Je to taková horká diskuse, ale já bych byl pro. S tím že by se 

prověřovalo povolání k manželství, tedy jestli nejde o nějakou ekonomickou věc. Jenom 

ekonomickou, jo? Protože ekonomika v tom hraje roli vždycky, ale nesmí to být jen kvůli ní. Vlastně 

nevím. Po pravdě jste mě trošku rozesmutnil. Ty předchozí otázky…., stále se nad nimi zamýšlím. 

Klidně se k nim vraťme. 

(Dlouhé ticho). No ne, myslím, že jsem řekl vše. Mě spíš zarazila ta představa, že bych měl někomu 

hlásit svojí orientaci. ……………………. Hmm. Je to zvláštní představa. Popírá vlastně normalitu 

homosexuality. Pokud bych někomu musel sdělovat: „Hele jsem teplej, nevadí ti to?“, tak vlastně 

rovnou navrhuju, že to je problém, že to je nenormální a že by mě měl soudit jako nějakýho zvrhlíka. 

Ty řeči o comming outu, to jsou většinou spíš řeči o pýše. Lidi se chytají tak zvláštních věcí, na které 

jsou pak pyšní… jéje. Divil byste se. Tohle mi přijde jako jedna z nich. (dlouhé ticho) 

Aha. Takže vlastně myslíte, že homosexualita je natolik normální, že nemá smysl o ní vůbec mluvit. 

Je věcí každého. (dlouhé ticho) 

I v náboženství? 

Tady právě je to diskuse. Ale ta nepramení z normality nebo abnormality, ale z toho, že náboženství 

jsou instituce. Jo? (dlouhé ticho) Ježíšova cesta byla mystická, tam šlo o individuálnost. Náboženství 

mystické být nemůže. Poručte každému, aby dostal v neděli v deset mystické vytržení! (dlouhé ticho) 

Proto je to instituce a ta si táhne sebou svojí historii. A ta nebyla moc pěkná leckdy. Proto se 

homosexualita řeší. Ale jinak to není vlastně ani věc k řešení. Jsem si téměř jistý, že Ježíš o ní nemluvil 

proto, že jí neviděl jako problém hodný řešení. Že jí zkrátka viděl jako úplně normální. (dlouhé ticho). 

Myslíte si, že jsem blázen? 

Vůbec ne, já mezi mystikou a církví vidím rozdíl. 

Tak musíte vidět i to, že mysticky je homosexualita nepodstatná. 

A církevně? 

Hmm. Ano. Na to se asi vlastně ptáte. Tam ano. Dobře. (dlouhé ticho) 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Ne, ne. 

Děkuji. 

Také děkuji. 
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DOTAZNÍKY 
 

G 
Věk: 35-45 

Pohlaví: muž 

Vyznání: římsko-katolické  

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - S pojetím římsko-katolické církve 

nesouhlasím, přesto že nejsem žádný rebel. Ale jsem přesvědčený o tom, že to jakým způsobem se 

římskokat. církev vyrovnala s touto otázkou je alibistický, hloupý, teologicky rozporný, zcela 

nesprávný, a to i z hlediska lidského. Dle mého názoru by pro homosexuální páry měly platit naprosto 

stejná pravidla soužití jako pro páry heterosexuální. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Není to nic co by se mi nějak 

líbilo, vnímám to jako postižení jako každé jiné. O to větší pochopení ze strany ŘK církve očekávám, 

bohužel se setkávám s naprosto nerozumnými a hloupými názory, pouze tu a tam se objeví někdo, 

kdo tuto otázku sám pro sebe zpracoval systémově a moudře, čímž nemyslím postoje zcela liberální.  

Pozn.: Jeden kněz, který je navíc můj celoživotní přítel mi dokonce jako odpověď na mé vyznání, že 

jsem teplej - odpověděl, že jsem posedlý ďáblem!!! Když jsem mu řekl, že mě nemůže posednout 

ďábel, dokud k tomu já nedám souhlas vůle, mi ihned odpověděl, že to mám z toho, že se s takovými 

lidmi stýkám. Když jsem mu popravdě odpověděl, že neznám ani jednoho - což v té době byla pravda, 

tak teprve zmlknul a už neřekl nic. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Vyrovnání - u mě nastalo ve chvíli, kdy jsem pochopil, že žádný 

exorcismus mi nepomůže (ale chtěl jsem vyzkoušet všechno, vč. možnosti "zázraku") a tedy jsem tuto 

svoji součást akceptoval. Ale stále toužím po vlastní rodině a hlavně po dětech. 

Partnera - věřícího, rozumného - jsem nenašel a asi před 2ma měsíci jsem na to už rezignoval. Už 

nikoho nehledám a učím se žít sám, v podstatě v nedobrovolném celibátu. Obětovat stále ještě 

možný partnerský a sexuální život však nemám odvahu obětovat jako svou celoživotní oběť, protože 

v koutku duše pořád doufám v partnera. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - Po pravdě řečeno, když jsem vstupoval do semináře, tak jsem si nebyl vědom 

své homosexuality, domníval jsem se, že jsem bisexuální. A vzhledem k povinnosti celibátu jsem se 

touto otázkou odmítal zabývat, neboť jsem si řekl, že - celibát platí pro všechny stejně - pro všechny 

sexuální orientace. Takže důležité téma to pro mě nebylo. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - O 

tom, že jsem homosexuál, ví rodiče a jeden bratr (mám dva) a několik kamarádů, u kterých jsem si jist 

diskrétností. Jak k tomu došlo? Normálně, jednoduše jsem jim to řekl - bez nějaké přípravy - 

narovinu, tak jak to je. 
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Jak tuto skutečnost vnímá rodina - v podstatě nevím - ze začátku tomu matka nechtěla uvěřit a 

akceptovala to až postupem času. Otci jsem to oznámil později s vědomím, že je to pro něho velmi 

pokořující. Nikdy jsme se o této otázce pak už nebavili, je to mezi náma tabu. Asi by bylo pro ně 

problém akceptovat mého přítele - asi by k tomu potřebovali určitý čas, aby to zkousli, ale bohužel 

přítele nemám, a vzhledem k tomu, že jsem byl 5 let v semináři - se domnívám, že to pro sebe 

uzavřeli tak, že nikoho nehledám a nikoho mít nebudu ani v budoucnu. Ale to je jen moje domněnka, 

nikdy jsme se explicitně o tom nebavili. Pro rodiče je to tabu. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Ideální formu svého sexuálního života 

si představuji v rámci dlouhodobého a trvalého partnerského vztahu - které v podstatě simuluje 

dlouhodobé manželství, byť neplodné. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Můj sexuální život není v podstatě žádný (s výjimkou 

občasné masturbace - cca jednou za týden, někdy i míň), neboť odmítám v souladu s křesťanskou 

doktrínou náhodné či jednorázové sexuální kontakty a partnera - jak už jsem uvedl -  se mi nepodařilo 

najít. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Nemám s tím problém. Žehnání je v pořádku. Jeden kněz mi ale vysvětloval, že 

tento vztah nemůže být svátostný, neboť není uzavíraný mezi mužem a ženou. Jsem ochoten tento 

názor přijmout, požehnání mému případnému vztahu s partnerem bych považoval za dostačující. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Jsem velmi 

zklamaný z postoje ŘK církve k gayům a jejich partnerskému (sexuálnímu) soužití. Vnímám to tak, že 

moje církev si nad takto postiženými muži "umyla ruce jak Pilát" a odmítá se touto otázkou zabývat 

nejspíš z pouhé nechuti. Vždyť informací má už více než dost, a přesto na nás kašle dál. Ale církev by 

měla být dobrá matka, která přijímá ve svém náručí každého, úplně každého a obzvlášť lidi 

handicapované (v době Ježíšově to byli chudí, vdovy, malomocní...). Ale je pro ni asi snazší přijmout a 

zprostředkovat odpuštění těžkému hříšníkovi, ale vést gaye odmítá a vůbec se jimi nezabývá, dělá 

jako by neexistovali. To je ale skandální vzhledem k tomu, co církev hlásá a v přímém rozporu s tím, 

co hlásal Kristus. Osobně jsem se dvakrát setkal s otcem Eliasem Vellou a prosil ho o modlitbu, 

exorcismus nebo cokoliv, co by bylo řešením mé situace - vyjádřil mi soustrast, politování - ale to bylo 

všechno. Ani tento v podstatě výjimečný muž  a kněz se odmítá dostat do konfliktu s oficiální naukou 

církve, a tak mě v podstatě vypoklonkoval. Sice mi nabídl obejmutí, ale nic víc. Takže končím tím, čím 

jsem začal - ŘK mě v této oblasti nesmírně a bolestně zklamala. Je mi líto, že nejsem kněz, protože já 

bych měl odvahu se vzepřít a bojovat proti tomuto farizejskému postoji. 

 

 

H 
Věk: 45-55  

Pohlaví: muž 

Vyznání: ČCE 

Sexuální orientace: homosexuál 
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Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Normativní pohled neexistuje nebo 

je nekonzistentní. Velmi se liší stanoviska fundovaných teologů či volených představitelů církve, a 

prostých věřících zvláště na venkově. ČCE je církví bytostně demokratickou, což ovšem také znamená, 

že normativní bývají ti poslední. Je tedy před námi ještě velký kus cesty. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Homosexualita není názor ani 

volba. Je to způsob prožívání světa a vztahů v něm, který se v člověku utváří od útlého dětství. Jako 

takový je nezměnitelný a je chybou označovat jej jako hříšný. Homosexuál je ovšem stejně jako každý 

jiný člověk náchylný ke zlému. Boží milost je mu výzvou, aby se nepoddával svým sklonům, přitom 

však přijal své danosti a naplňoval je způsobem Bohu se nepříčícím. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Vyrovnání s vlastní homosexualitou byl pro mě běh na dlouhou trať. 

Uvědomoval jsem si ji už nejpozději od puberty, ale dlouho jsem sám sebe přemlouval, že jsem 

vlastně spíše bisexuální a tedy schopný tradičního heterosexuálního vztahu. Teprve ve zralém věku 

jsem dospěl k názoru, že takový vztah by v mém případě neměl dlouhého trvání. O to více si ale vážím 

přátelství se ženami. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - Ano. V prvním zápalu konverze jsem uvěřil, že Bůh si i s mou homosexualitou 

nějak poradí a povede mě podle své vůle. To se také děje, i když snad poněkud klikatějšími cestami, 

než jsem původně čekal. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

Ano, sám jsem o ní mluvil s mnoha kolegy i s dalšími lidmi. Nevadí mi, když si tuto informaci předávají 

lidé mezi sebou; naopak mě vždy uvádělo do rozpaků, když mi někdo sliboval mlčenlivost, aniž bych 

jej o ni žádal. Stále ovšem potkávám staré známé, kteří jsou mým sdělením překvapeni - coming out 

tedy neustále pokračuje. Okolí je vnímá různorodě, ale ti nejbližší jsou mi naštěstí oporou. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Nerozumím dobře otázce - týká se 

sexuálních fantazií, nebo náboženského ideálu? Ty dvě věci nechci směšovat, proto raději 

neodpovídám. 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Žiji v uspokojivém partnerském vztahu. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Požehnání v životě potřebujeme všichni, proto je uznávám i v případě 

homosexuálních dvojic. Stejně tak veřejný projev jejich vztahu a slib, který si navzájem dávají. 

Nemyslím si ale, že by zde bylo možno jednoduše převzít výrazy "manželství" a "rodina". Ty jsou pro 

mě tradičně spojeny s heterosexuálním modelem, který nechci zpochybňovat. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Důležité je 

nesoudit nikoho za to, jak žije svou sexualitu. Monogamní vztah není normou, ale darem. Nelze jej 

nařídit, ale lze jej hledat. Kdo hledá, nalézá; i Křemílek s Vochomůrkou hledali, až našli. Důležité je 

býti "earnest" - a pak možná také míti "filipa". 
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CH 
Věk: 84 

Pohlaví: muž 

Vyznání: římskokatolické 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Církev chce vypadat jako tolerantní, 

ale není. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Je to jedna z forem lidské 

sexuality, ne-li sexuality vůbec. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Dříve: s obtížemi.   Teď: zvládám. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - Vůbec jsem neměl tušení, že jsem homosexuální, odkryl to ve mně až po mých 

25 letech života jeden patnáctiletý kluk. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - Ví o 

tom jenom moji přátelé a jsou tolerantní. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Jako partnerství. Sex až na třetím, 

případně ještě na dalším místě. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - V osmdesáti? Maximálně se přitisknout, nebo vzít za ruku 

kluka, kterej mě má rád (není to homosexuál). 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Žehnat ano. Uzavírat manželství ne. Pro právní zajištění partnera doporučuji 

uzavřít takový vztah státně (civilně). 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Nemám rád 

homosexualitu presentovanou vulgárně (vášeň je něco jiného). 

 

I 
Věk: 55-65 

Pohlaví: muž 

Vyznání: římskokatolická 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - V POSLEDNI DOBE SE VELMI 

PRIOSTRUJE. CHAPU JEHO DŮVODY, CHAPU I VSECHNY SNAHY O RESENI, ALE UKAZUJI SE JAKO 
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MARNE. NEDOSTATEK KNEZU NENI RESEN A SKUPINA MUZU, KTEŘÍ KE KNEŽSTVI MELI NEJVETSÍ 

VZTAH JE DISKRIMINOVANA. HOMOSESUXALOVE NEMAJÍ PODLE SOUČASNEHO NASTAVENI 

SYSTEMU POVOLENO ÚČASTNIT SE KNEZSTVÍ, DŮVODEM JE, ŽE JSOU TO ONI, KDO SE NIČEHO 

NEZŘÍKAJI, PROTOZE STEJNE MUSÍ ŽIT V CUDNOSTI A ČISTOTE. CO SE RADOVÝCH HOMOSEXUALNÍCH 

VĚRICICH TYCE, NEZNÁM ZADNE, KTEŘI BY KATECHETICKÝ PRIKAZ CISTOTY DODRZOVALI, CHCOU-LI 

ZIT V PARTNERSTVÍ A NECHCOU-LI TONOUT VE SMUTKU A OSAMENI.PRESTO, PRISTUP SVATÉ CIRKVE 

K NIM NENI TAK RESTIRKTIVNI JAKO K TĚM, KTERÉ PÁN VOLAL, ALE CÍRKEV NECHCE. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - JE TO TAJEMNÝ FENOMEN. 

NEUTVÁŘEL JSEM SI NA NEJ ZVLÁSTNÍ NÁZOR, MYSLÍM ZE VETSINA VEDECŮ BY SE K TOMUTO 

VYJADRILA LEPE. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - OTAZKA NA TELO. ANO, JSEM HOMOSEXUAL A VYROVNAT SE SE SVOU 

ORIENTACI ZNAMENA POPRIT JI. DLOUHA LETA JSEM TOUTO CESTOU NEŠEL, ALE CO SE DOSTAVILO, 

BYL POCIT MORALNIHO HNUSU A ZNECHUCENI NAD TÍM, CO JE NAZÝVANO GAY SCÉNOU. CHÁPU 

SVOU ORIENTACI JAKO DAR, ALE NETVRDÍM, ŽE JE TO VOLANI K CISTOTE. SPISE NEZ TO, JE MA 

ORIENTACE TOUHOU KRICICI DO TMY BEZNADEJE. TOUHOU PO SKUTECNÉM VZTAHU SE SKUTEČNÝM 

MUŽEM. JSEM OCHOTNÝ OBĚTOVAT I KNĚŽSTVÍ, BUDE LI TO NUTNÉ. ZATÍM SE VŠAK NEOBJEVIL 

NIKDO, KDO BY TETO OBETI BYL HODEN. 

 

Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - NEVEDEL JSEM O NI. POVAZOVAL JSEM TO ZA VYSTRELEK DOSPIVANI. NICMENE 

ANI DNES, KDYZ O NI VIM, BYCH SE NEROZHODOVAL JINAK. HOMOSEXUALITA JE MOZNA PRAVE TO 

CO MI DAVA SILU POMAHAT LIDEM I SLOUZIT PANU. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

BLIZKE OKOLI NE. NEMOHU RISKOVAT. NEKTERI LIDÉ O ME VEDÍ, ALE OBVYKLE SE JEDNÁ TAKÉ O 

HOMOSEXUÁLY. JEJICH VNÁMI JE TEDY DÍKY TOMU, ZE JSOU VE STEJNÉ SITUACI POMĚRNE 

VSTRICNE. JEDNOU JSEM SE SVERIL S ORIENTACI MUZI, KTERY BYL HETEROSEXUAL A DOCKAL JSEM 

SE VELMI PRIKREHO ODSOUZENI I VYHRUZEK. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - SEXUALNI ZIVOT PATRI POUZE DO 

PARTNERSTVI, CIMZ MYSLIM FORMU SOUZITI, KTERA JE PEVNA A TRVALA. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - ZIJI VE SVATE CISTOTE. NEPOPIRAM ZE JSEM JI 

NEKOLIKRAT PORUSIL, ALE PŘESTO SE I NÍ SNAZIM. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - MYSLIM SI, ZE DOBA K NECEMU PODBNEMU JESTE DLOUHO NEDOSPEJE. 

OSOBNE BYCH SE ASI BRANIL ZEHNAT PARY KTERE NEPROKAZALY DELSIM SPOLEČNYM ZIVOTEM 

SKUTECNÝ VZTAH. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - CELIBÁT. JE 

TO OPATRENÍ, PROTI KTERÉMU SE STAVÍ VĚTŠINA, ALE SE KTERÝM VETISNA NECHCE DELAT NIC. 



85 
 

KNEZSTVÍ JE VYVOLENY STAV, V MNOHEM STOJICI NAD STAVEM RADOVYCH VERICICH. CIRKEV MA 

STRACH Z DEVALVACE TOHO POSTAVENI ZRUSI LI CELIBAT. MOJE PROGNOZA JE VSAK TAKOVÁ, ZE JI 

NIC JINÉHO BRZY NEZBYDE, NEMÁ LI ČESKA CIRKEV ZEMRIT. 

 

 

J 
Věk: 55-65 

Pohlaví: muž 

Vyznání: CB 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Bratrská církev stojí pouze a čistě na 

Bibli. Odmítá pseudověděcké výzkumy, protože ty nekorespondují s povahou Písma. Pouze Bůh může 

zjevit svá stanoviska a učinil tak Písmem. Proto stanovisko mé církve je stanoviskem Božím. 

Nevnímám jej jako tvrdé, vidím jej takové, jaké je, tedy jako stanovisko Boží. Bůh své požadavky 

nerelativizuje, proto jeho prohlášení musíme brát jako nadčasová. Pokud nám připadají tvrdá, pak to 

není tím, že by Bůh nebyl laskavý, ale tím, že jsme uvykli relativizovat vše, co je řečeno. Tomu se naše 

církev nepodřizuje. Normativní pohled své církve tedy chápu tak jak je a je pro mne závazný. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Musíte rozlišit homosexuální 

orientaci, která je božím dílem, o jejímž důvodu se lze jen dohadovat, a mezi homosexuálním 

chováním, kterému podléhají často i osoby jinak heterosexuálně zaměřené. Právě před tímto 

trendem a snahou vyzkoušet si v sexu co je nejpříjemnější se chceme co nejrezolutněji postavit, právě 

proti němu totiž mluví Bible. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Jsem homosexuál, nicméně v posledních 23 letech jsem nijak 

homosexuální chování nepraktikoval. Orientace je nedůležitá, pokud se věnuji Bohu a jen s Jeho 

pomocí ji zvládám. Chápu ji jako jeden z tělesných orgánů. Nelze jej odstranit jen proto, že mě sem 

tam zlobí, je nutno se s ním sžít a umět jej ovládnout. Protože všechny tělesné orgány jsou dány 

Bohem. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - Již tehdy jsem o své orientaci věděl a byl to jeden z důvodů vstupu do církve, je 

možné, že homosexualita je druhem volání ke kněžství. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

Neví. Nemám důvod sdělovat ji. Není z čeho by ji mohli poznat. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Ideální forma sexuálního života je sex 

muže a ženy. Není jiná. Jakékoliv jiné představy jsou zvrhlé a morálně upadlé. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? – Celibátní. 
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Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Jsem rozhodně proti. Manželství je svazek muže a ženy. Nepřichází v úvahu, že by 

stejný svazek mohl vzniknout mezi dvěma muži, či ženami. Takové svazky jsou nefunkční, chybí v nich 

doplňování, brzy se rozpadají, jak víme ze smutných zkušeností. Pokud takový svazek trvá delší dobu, 

jedná se spíše o záštitu společného sexu u osob morálně silnějších, nicméně stále upadlých. Takovým 

je třeba pomoci. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Myslím si, že 

výzkum v této oblasti je značně nevěděcký. Obvykle jde spíše dokázat předem stanovený předpoklad 

a každý výzkumník je svým předpokladem silně ovlivněn. Přijal bych výzkum vedený 

nehomosexuálem a vedený s odstupem. Důvod, proč se účastním tohoto výzkumu, je právě ten, že 

vím, jací lidé se jej účastní, a chtěl bych vrhnout trochu pravého světla na homosexualitu duchovních. 

Vše není tak jak se prezentuje a je třeba být na pochybách před pseudo vědou. Vám přeji úspěch, ač 

nejsem přesvědčen o správnosti toho, co děláte. 

 

 

K 
Věk: 35-45 

Pohlaví: muž 

Vyznání:  Apoštolská církev 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? – Církev, jejímž jsem pastorem, se řídí 

Písmem Svatým, ve kterém je homosexualita přísně zapovězena. Často to cítím jako křivdu, nemám 

pocit, že bych se pro svou orientaci rozhodoval, přesto však svou orientaci chápu jako určitou křivdu. 

Stanovisko církve je tedy tvrdé, nicméně jej chápu a jsem s ním srozuměn. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Pravděpodobně se jedná o 

úchylku, která se v dospívání spojuje se sexualitou. Vědecké výzkumy v tomto oboru jsou tendenční, 

následují dobový trend, který homosexualitu vynáší do nebes a společnost dělá homosexualitistickou. 

Spolehnout se lze pouze na boží tvrzení, která tuto orientaci odsuzují. Částečně zřejmě v orientaci 

hrají roli hluboké proudy v podvědomí, vlastní volba, i když pouze na podvědomé úrovni. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Snažím se jí čelit tak, jak radí písmo. Integrována je tím sama. 

Nechovám se jinak, než každá jiná lidská bytost. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - Ne. Každý si sebou nese určitá temná duševní místa. Ta je třeba překonat. Svou 

orientaci zvažuju po dobu své práce v církvi stále, myslím, že jí mám pod kontrolou a že boží dílo, 

vede k jejímu uzdravení. 

 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

Částečně. Vědí, že taková byla moje temná minulost, předtím než jsem poznal Boha. 
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 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Sex s ženou. Homosexuální sex je 

hříchem a i když k němu cítím puzení, jako hřích jej beru. I homosexuální láska je mnohem mělčí a 

mnohem méně intenzivní. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Jak jsem již řekl, jedná se o sex s ženou. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Naprosto nesouhlasím. Připuštění něčeho takového by bylo hříchem proti Bohu! 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem?      -  

 

 

L 
Věk: 35-45 

Pohlaví: muž 

Vyznání:  Starokatolická církev 

Sexuální orientace: homosexuál 

 

Jak vnímáte normativní pohled své církve na homosexualitu? - Myslím si, že vzhledem k tomu, co je 

vlastně homosexualita a jak je často chápána, je pohled mé církve poměrně vstřícný. Starokatolíci 

v tomto však nejsou jednotni, zatímco v Rakousku se zcela běžně uzavírají sňatky gayů, slovenští 

starokatolíci vystoupili z Utrechtské unie a proti homosexualitě vystupují ještě více, než samotná 

římskokatolická církev. Myslím si, že norma dává široký prostor realizaci homosexuality, pod tím si ale 

nepředstavuji homosexuální prostituci, nebo jednorázový sex, což je věc, která nebude v církvi nikdy 

povolena a je tomu tak dobře. 

 

Jaký je Váš vlastní názor na homosexualitu jako obecný fenomén? - Chápu jí jako životní předurčení. 

Každý člověk je osobnost a jsou mu dána jiná poslání a předurčení. Nelze zavrhnout homosexualitu 

jen proto, že není většinová, stejně tak nelze zavrhnout rozvedené, jen proto, že jejich manželství se 

zkrátka nepovedlo, ať už z věkových důvodů (při vstupu do manželství), nebo z důvodu špatného 

odhadu. 

 

Pokud definujete svou vlastní sexuální orientaci jako homosexuální, jak se s ní vyrovnáváte a jak ji 

integrujete do svého života? - Jsem homosexuál a svou orientaci považuji především za citové 

zaměření. Vyhledávám plánovitě spíše společnost mužů, ale nezavrhuji ženy. V nedávné době se mi 

podařilo nalézt dlouhodobý vztah, ve kterém jsem šťastný. 

 

 Zvažoval jste svou orientaci, když jste se rozhodoval pro kněžství nebo řádový život a bylo to pro 

Vás důležité téma? - V té době jsem nevěděl, co se se mnou děje, vědomí homosexuality začlo 

krystalizovat mnohem později. Myslím si však, že mé rozhodnutí ke kněžství by nebylo 

homosexualitou ovlivněno, být knězem neznamená začít předstírat že jsem jiný ,než jsem, znamená 

to spíše směrovat svůj život k pomoci jak druhým tak sobě. 

 



88 
 

Ví Vaše okolí o Vaší sexuální orientaci? Pokud ano, jak k tomu došlo a jak ji Vaše okolí vnímá? - 

Většinou ano. Okolím však nemyslím řadové věřící, spíše přátele. Na přímou otázku bych asi 

odpověděl přímo. 

 

 Jak si představujete ideální formu svého sexuálního života? - Sexuální život je pro mne částí 

partnerství. Nikdy jsem jej jinak nerealizoval. 

 

Jaké formy reálně má Váš sexuální život? - Viz předchozí. 

 

Jaký je váš názor na žehnání stejnopohlavních párů, či na církevně uzavíraná manželství osob 

stejného pohlaví? - Myslím si, že homosexuálové potřebují Boží požehnání stejně jako 

heterosexuálové. Mám však pochyby o tom, co vše by pod hlavičkou homosexuálních sňatků bylo 

realizováno. Nemyslím, že majetkové vztahy je potřeba řešit žehnání, stejně tak si nemyslím, že 

touha po vlastnictví toho druhého je nejlepším důvodem pro vstup do manželství, ať už by bylo 

heterosexuální nebo homosexuální. Můj názor je proto někde mezi ano a ne. 

 

Chcete zmínit něco, co Vy sám považujete za důležité v souvislosti s tímto tématem? - Jsem rád, za 

takový výzkum i za odvahu výzkumníka. Ze zkušenosti mohu říci, že homosexualita v církvích a to i 

těch, které se zdánlivě za své homosexuály nestydí, je velmi nebezpečné téma. 

 


