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Anotace

Rozmanitost typů osobnosti a spiritualit kněžství

Každý kněz, který přijal služebné, svátostné kněžství se má snažit být druhým Kristem. 

Každý člověk je však jiný a jeho chování je ovlivněno zděděnými vlastnostmi, vrozenými 

předpoklady, rozličnými životními osudy. Rozdíly, které jsem v působení kněží pozoroval, 

jsem si při studiu teologie snažil vysvětlit jejich různým přístupem ke Kristu a jeho církvi. Při 

studiu jsem si začal uvědomovat, nakolik je určující přístup kněze ke Kristově lidství. 

Souvislost s ortodoxií mě stále přitahuje. V průběhu práce jsem nacházel odpověď na různost 

v mnohosti, se kterou se mnozí v církvi potýkají, nebo těžko vyrovnávají.  

Práce se tedy zabývá zkoumáním osobnosti kněze a dopadu jeho osobní zbožnosti na ty, ke 

kterým je poslán. Rád bych, aby posloužila k pochopení toho, že ke stejnému Cíli můžeme 

dospět různými cestami, které závisí na našem lidství, na naší přirozenosti. Věřím, že právě 

zdravá spiritualita zohledňuje rozmanitost a neopakovatelnost jednotlivých cest.

Klíčová slova:

Kněz, služebné kněžství, spiritualita, pastorace, psychologie, osobnost
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Abstract

The diversity of personality and forms of spirituality in the priesthood

Every priest, who received the serving, sacramental priesthood, should try to be 

another Christ. Nevertheless, each person is an original however, and his behavior is 

influenced by inherited characteristics, congenital conditions, and different life stories. 

During my studies of theology, I tried to explain the differences related to the priests I 

followed, by their different attitude toward Christ and his church. During my studies, I 

also started to perceive the importance of the priest’s attitude toward the humanity of 

Christ. The connexion to the orthodoxy has always attraced me. While I was writing my 

thesis, I tried to find the answer to the differencies in the diversity, which, for many 

people within the church, is a problem to settle with, or to justify.

So, the thesis is dedicated to the research of the personalities of the priests, to their 

own attitude, their own spirituality, and its influence on people. I would like this thesis 

to help to make people understand that we can all reach the same Destination by using 

more possible ways, which depend on our humanity and our nature. I am convinced that 

just the good spirituality is something which respects the diversity and the 

unrepeatability of the particular ways.

Key words: 

The priest, the serving priesthood, spirituality, pastoration, psychology, personality 

Počet znaků (včetně mezer): 101 974
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Předmluva

V životě jsem poznal mnoho duchovních, nositelů služebného kněžství, kteří se 

snažili být opravdu „druhým Kristem – Alter Christus“. Velmi se však odlišovali po 

lidské stránce. Jejich spiritualita byla velmi odlišná a to se samozřejmě odráželo v jejich 

působení. Často jejich svěřenci upadali do rozpaků, když při změně duchovního bylo 

jejich pojetí Krista tolik jiné.  Nehlásají mnohdy jedni Krista jiného, než druzí?

Ve farnosti, ze které pocházím, se od roku 1989 vystřídalo více než dvacet 

duchovních a kdosi s nadsázkou poznamenal, že nebude v arcidiecézi novokněze, který 

naší farností neprošel.

Každý člověk je jiný a naše chování je ovlivněno zděděnými vlastnostmi, vrozenými 

předpoklady, životními osudy a okolnostmi našeho vrůstání do plnosti víry. Jistě i 

v Kristu se spojovaly přirozenost lidská s přirozeností Božskou. V míře nejdokonalejší. 

Závislostmi spirituality na lidských vlastnostech se chci zabývat ve své práci.

Rozdíly, které se navenek projevovaly v činnosti a postojích kněží, se kterými jsem 

přišel do kontaktu, jsem si začal při studiu zřetelně uvědomovat a zdůvodňovat je 

rozmanitým pojetím Krista. Velmi mi pomohl termín legitimní teologický pluralismus, 

se kterým jsem se setkal při přednáškách oboru dogmatické teologie. 

Tato v církvi tolerovaná (a chtěná) pestrost mě stále přitahuje a dává odpověď na 

různost v mnohosti, se kterou se mnozí v církvi potýkají. A někteří jsou jí pohoršeni.

Téma mé bakalářské práce je dáno mým zájmem o pochopení a systematické 

zdůvodnění odlišnosti typu člověka, který slouží svátostným kněžstvím a tím, jak asi 

chápe Krista. Lze popsat souvislost mezi nositelem svěcení a jeho lidskými 

předpoklady? V literatuře, filmu i výtvarném umění se setkáváme s odlišným pojetím 

Kristova lidství. Každý klade důraz na něco jiného. Každý je dítětem své doby a každá 

doba vyžaduje zřejmě jiný akcent Kristovy plnosti. Kristova dokonalost je nenaplnitelná 

– ale jak se jí může nositel jeho kněžství alespoň maximálně přiblížit? 

Domnívám se, že ve spojení Božského s lidstvím je ukryto tajemství našeho 

vykoupení. Krásně charakterizuje problematiku tohoto spojení tichá modlitba během 

přípravy vína ve mši: „Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím 

věčného Slova, spojeného s naším lidstvím“.
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Úvod

Cílem této práce je nalézt odpověď na otázku, nakolik je rozmanitost typů kněží a 

jejich spiritualita odrazem jejich přirozených vlastností a nakolik je ovlivňována jejich 

pojetím Krista. Lze vůbec hovořit o zvláštní spiritualitě či spíše spiritualitách kněze? 

Čím je pro nositele služebného, svátostného kněžství specifická, čím se odlišuje od 

duchovního života křesťana, který je nositelem kněžství obecného, vyplývajícího ze 

křtu? Je dnešní člověk schopen přijmout rozdílnost povahy kněze, nebo raději 

vyhledává kněze podle svých představ? Přijme společenství věřících toho, kterého 

ustanoví biskup resp. generální vikář jako svého pastýře?

V první kapitole práce se soustředíme na srovnání obsahu slova kněz ve Starém a 

Novém zákoně. Novozákonní doba, která nám představuje jediného, pravého Kněze, 

nám zdůrazní pohled na lidskou stránku nositele kněžství. Každý má účast na 

všeobecném kněžství, které vyplývá z přijatého křtu. Není to ovšem bez práce – člověk 

je povinen rozvíjet spolupráci s Božstvím. Tím více nositel svátostného, služebného 

kněžství, které vyplývá z jeho svěcení. Spolupráce lidských vlastností s božským 

prvkem Ducha svatého, zvaná synergie, tvoří podle stupně její intenzity právě kněžskou 

osobnost. Použitá deduktivní metoda v další části práce nás bude směrovat ke 

konkrétním typům. Na základě přečtené literatury a uvedené typologie se pokusíme 

přiřadit nositele služebného kněžství k charakterovému typu. To nám pomůže orientovat 

se v jeho působení, pochopit kroky, které kněz v pastoraci koná. Budeme se zabývat 

hledáním odpovědi na otázku, jak spiritualita a pojetí Krista v součinnosti s přirozenými 

povahovými rysy kněze ovlivňuje jeho chování. 

V druhé kapitole se budeme zabývat podrobněji odrazem chápání ekleziologie; pro 

kněze je Církev širší rodinou. Pokud členové rodiny utváří vztahy, jsou sami těmito 

vztahy utvářeni. V tomto obousměrném působení je snad možno nalézt pochopení pro 

různost spiritualit a z toho vyplývající požadavek tolerance. Ekleziální modely, které 

vypracoval Avery Dulles, nás povedou k zamyšlení nad tím, jak se chápání Církve 

odráží v působení kněze. Metodou dedukce dojdeme k osobnostnímu typu. 

Třetí kapitola je věnována představení některých kristologických a trinitárních bludů 

a naší tendenci se k nim vracet. Ani si neuvědomujeme, nakolik nás ovlivňuje 

přítomnost toho, co bylo v Církvi označeno jako překonané. Zamyslíme se, jak se 

odráží ortodoxie v ortopraxi. Na histologických i trinitologických extrémech se 
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pokusíme dokumentovat, že některé bludy jsou latentně přítomné a ukážeme, jak se 

mohou projevovat. Překonání těchto extrémů je možné zdravou spiritualitou; tím

zakončíme tuto část práce.

Čtvrtá kapitola představí budoucnost této kněžské spirituality a její promítnutí do 

praxe. Též souhrn a nástin využití práce pro lepší pochopení toho, že k Cíli můžeme 

dospět různými cestami. Věřím, že je to právě spiritualita, která zohledňuje rozmanitost 

a neopakovatelnost jednotlivých cest1. Ona by nám měla být nejlepším průvodcem. 

Pokud totiž nezohledníme rozmanitost a neopakovatelnost, zůstaneme vystaveni 

pokušení fundamentalismu.

Pro tuto práci je použito literatury zejména z oboru psychologie a spirituální i 

dogmatické teologie. Z tohoto nástinu použitých literárních pramenů je již nyní zřejmá 

důležitost mezioborového uchopení této problematiky. Z oboru psychologie jsou 

využity poznatky prof. Vladimíra Smékala, z oboru spirituální teologie je čerpáno 

z klasických děl kardinála Tomáše Špidlíka a z četby knih prof. Tomáše Halíka. Rovněž 

jsou v práci využité tituly, vydávané Centrem Aletti. Stěžejní literaturou pro tuto práci 

se stal sborník „Kněz – strážce majáku?“ vydaný v Českých Budějovicích. Uspořádal 

jej Josef Dolista a Petra Lísková a jsou zastoupeni např. autoři Křišťan, Mádr, Malý, 

Opatrný, Skalický, aj. Rovněž je využit soubor „Měnící se tvář kněžství“ autora 

Donalda B.Cozzense, rektora semináře a profesora teologie. Nevyhýbá se totiž 

ožehavým tématům.

Kromě základních koncilních dokumentů je čerpáno z postsynodální apoštolské

adhortace Pastores dabo vobis Jana Pavla II., též z osobního vyznání Dar a tajemství od 

téhož autora. Z periodik, která se zabývají problematikou kněžství, je využito zvláště 

monotematicky zaměřeného čísla revue Salve 2/10 a mezinárodní katolické revue 

Communio, jejíž č. 2 z roku 2009 s názvem Sacramentum ordinis je rovněž 

monotematicky zaměřené na svátost kněžství. S ekleziálními modely Averyho Dullese 

nás seznamuje studie Roberta Sarky, kterou publikovaly Teologické texty.   

V práci je zohledněno mnoho vzpomínkové literatury, která popisuje život 

duchovních v době nesvobody. Právě v této literatuře jsou uchované postoje a líčena 

spiritualita kněží - novodobých mučedníků, z nichž se mnozí nedožili svobody. Jejich 

svědectví je proto velmi cenné a inspirující pro budoucnost. 

                                                            
1

KOHUT, Pavel Vojtěch. Co je spirituální teologie? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2007. s. 34.
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1. Kdo je kněz Kristův a co tvoří jeho osobnost

V první kapitole bude nutné přiblížit základní pojem kněžství. V první podkapitole se 

zamyslíme nad rozdílem mezi starozákonním a novozákonním kněžstvím. Ve druhé 

podkapitole pak upřeme pozornost na rysy přirozené povahy kněze. 

Na první pohled jasnou a základní otázku probereme z hlediska listu Židům, zvláště 

s ohledem na novozákonní pojetí prostředníka mezi Bohem a lidmi. Vždyť kněží „…žijí 

s ostatními lidmi jako s bratry. Tak i Pán Ježíš, Boží Syn, poslaný od Otce jako člověk 

k lidem, pobýval mezi námi a chtěl se ve všem připodobnit bratřím, s výjimkou 

hříchu.“2

1.1. Srovnání pojetí kněžství ve Starém a Novém zákoně

Abychom pochopili vývoj poslání služebného kněžství, bude nezbytné zamyslet se, 

jak proběhla změna v kněžství novozákonní. Je zřejmé, že právě u tohoto posvátného 

poslání je pohled do minulosti tím, co předurčuje vnímání mnohých lidí. 

1.1.1. Novozákonní zlom v chápání kněžství

Již v prvotní církvi můžeme vnímat rozpor: přestože sám Ježíš nesplňoval podmínky, 

aby mohl být knězem ve smyslu židovských starozákonních norem a očekávání, 

ustavující se církev jej jako prostředníka mezi Bohem a lidmi vnímá. O lidskosti a jejím 

projevování u Božího služebníka hovoří již na prvních stránkách apoštolská adhortace 

„Pastores dabo vobis“3. O kněžství ve Starém zákoně a jeho odrazu v liturgii při svěcení 

presbyterů podrobně píše Katechismus, když cituje konsekrační prefaci: „…tys 

neponechal svou svatyni bez služebníků.“4 V listě Židům je tato změna a touha po 

dokonalosti popsána: 

„Kdyby služba levitských kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla 

dokonalost, nač by ještě bylo potřeba ustanovovat jiného kněze podle řádu 

                                                            
2

PO 3, Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s.
309.

      3 Srov. JAN PAVEL II. Pastores dabo vobis. Praha: Zvon, 1993, čl. 5.
      4 Srov. KKC. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, čl. 1541.
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Melchizedechova, a nezůstat u kněžství podle řádu Áronova? Avšak mění-li se kněžství, 

nutně nastává i změna zákona“ (Žd 7, 11–12). 

Autor listu se dle mého názoru mistrně vyrovnává s pocitem rozpolcenosti, kdy lidé 

postrádali vnější znaky, na které byli zvyklí ze služeb v jeruzalémském chrámu: „To vše 

je ještě zřejmější, když podobně jako Melchizedech je ustanoven jiný kněz ne podle 

zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života, jak se o něm 

svědčí: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova“ (Žd 7, 15–17). Ostatně v listě 

Židům je zřejmé jeho primární poslání: nadřadit starozákonnímu kněžství, které lidé své 

doby respektovali, poníženého Krista a tak se vyrovnat s jedním z prvních paradoxů 

Božího zjevení, odhalení. Krátce: „Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme vynikajícího 

velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích, jako služebník pravé svatyně 

a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk“ (Žd 8,1).

Ježíš nesplňoval podmínky, aby mohl být knězem podle židovských rituálních forem. 

Přesto Kristus knězem je, protože působí jako prostředník mezi lidmi a Bohem. Nauku o 

Kristově kněžství výslovně zpracoval a promyslel v rámci Nového zákona jen autor listu 

Židům.5

Název tohoto listu pochází až ze 2. století, ale byl zvolen výstižně. Toto dílo je 

určeno čtenářům, u kterých předpokládá dobré znalosti o Staré smlouvě, ale uvědomuje 

si jejich obrácení ke křesťanství. Z důrazu, který je kladen na bohoslužbu bychom mohli 

usuzovat, že se obrací přímo na kněze. Když se totiž stali křesťany, museli zřejmě 

opustit své město a uchýlit se jinam. Své vyhnanství těžce snášejí. S nostalgií 

vzpomínají na lesk levitské bohoslužby, na níž se nedávno podíleli a jsou zklamáni 

nedostatečnou systematičností nové víry, jež nemá dosud pevné kořeny. Jako lék proti 

sklíčenosti vyhnanství jim autor představuje nádherné vyhlídky, které nabízí křesťanský 

život, pojatý jako pouť, cesta, na které je doprovází sám Kristus, který je větší, než 

Mojžíš (Žd 3, 1–6).

Proti nostalgii, s níž vzpomínají na svůj někdejší kněžský úřad a na lesk levitské 

bohoslužby, staví list osobu Krista, kněze řádu Melchizedechova a jeho jedinečnou 

oběť, jež překonává a nahrazuje oběti Staré smlouvy.6 Zde je jádro změny: od nynějška 

je kněžství podíl na kněžství Krista, Božího Syna, Beránka, který byl už jednou provždy 

obětován.7

                                                            
5 BROŽ Jaroslav: Biblické základy kněžství, in: Salve 2 (2010), s. 15.
6 Jeruzalémská Bible. Praha: Krystal OP, 2009,  s. 1957.

      7 Srov. 1K 5,7–8
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Místo kultu rituálního nastupuje „kult“ v pravdě, kdy kněžství děděné od Krista bude 

mít hlubokou účinnost už svým vlastním bytím, tedy tím, že má na jeho působení podíl. 

Podle Pavla je uskutečňování kněžství „…abyste sami sebe přinášeli jako oběť živou, 

svatou, Bohu milou. To ať je vaše pravá bohoslužba“ (Ř 12,1). „Jedinečnost tohoto 

pojetí vynikne, když si uvědomíme, že formulace vztažená na Krista „obětovat sám sebe 

Bohu“ se ve Starém zákoně nikde nevyskytuje. Učení tohoto listu, že Kristus je zároveň 

ten, kdo obětuje i ten, kdo je obětován, je tudíž nevídanou novotou.“8 Jakékoli další 

zmínky o kněžství v Písmu nás nenechávají na pochybách, jak důležitý byl pro prvotní

Církev dar Ducha svatého, společenství při lámání chleba – Eucharistie, ustanovování 

nástupců apoštolů – apoštolská posloupnost.9

1.1.2.  Vývoj pojetí osobnosti kněze

Velikost zjevených pravd značně převyšuje naše lidské chápání. Záhy začalo 

docházet k tomu, že biskup byl vnímán jako novozákonní paralela starozákonního 

kněze.10 Toto začalo především ve třetím až čtvrtém století, kdy se církev mohla po 

pronásledování volněji nadechnout. Dvorský ceremoniál se začal vnášet do liturgie, 

která se stávala prezentací výjimečného postavení episkopa. 

Jakmile se Církev zbavila pronásledování vnější mocí, byla vystavena dalšímu

nebezpečí: vnímání kněze jako prostředníka nadpřirozena. Jako rozdělovatele Boží 

přízně. Nebylo daleko k pojetí, kdy tím, že vycházím dobře s knězem, mám na své 

straně Ježíše. Dodnes se s takovým paternalistickým přístupem setkáváme a dlužno říci, 

že je zátěží. Tomáš Petráček se v článku věnovanému ohlédnutí do minulosti snaží 

přiblížit výrazné rysy, které přes své zjednodušení charakterizují tento typ: obřadník,  

zpovědník, stojící stranou života lidí, který zná jen ze zpovědnice. Sytí se zbožností 

pozdního středověku, která se realizuje asketickým ideálem sebeumrtvování, 

neprojevováním emocí na veřejnosti, kultem povinnosti. 11 Důsledkem byl strach 

z vývoje, z revolucí a nepochopení pro emancipační snahy národů. Tím se ocitáme v 19. 

století, kdy navzdory encyklice Rerum novarum Lva XIII. dochází k odklonu mnoha 

prostých lidí od církve. Přesto se mnozí kněží stávají vůdci opozice a národního 

                                                            
8 MOHELNÍK Benedikt: Vztah obecného a služebného kněžství, in: Salve 2 (2010), s. 97

      9 Srov. 1Tm 3
10 Viz POSPÍŠIL Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006.
11 PETRÁČEK Tomáš: Kněžství, kněží, dějiny, in: Salve 2 (2010), s. 25 a násl.
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sebeuvědomění. Je skutečností, že v Rakousko-Uhersku byli kněží hybnou silou 

národního obrození. V předminulém století bychom našli u nás Antonína Cyrila 

Stojana, v Chorvatsku Josipa Juraje Strossmayera apod. Ve 20. století dělnické kněze ve 

Francii12 a mnohé zastánce chudých zejména v třetím světě (arcibiskup Romero). Zde 

považuji za vhodné vrátit se k církevním Otcům a připomenout citát Origena (okolo 180 

– po 251): „…každý z vás v sobě nese svůj celopal“ a Petra Chrysologa (1. pol. 5. 

století): „Kněz sám sobě obětí a obětníkem“, ač nemohu žel, uvést přesný zdroj citace.

„V současnosti vystupuje nutnost chápání, že člověk se nemůže dát Bohu jaksi 

rozděleně, částečně. Nelze oddělit od sebe to „hříšné“ a „svatý“ zbytek  dát Bohu“13.  

1.1.3.  Vnímání kněze dnes

Snad můžeme být rádi, že polomagické vnímání kněze jako prostředníka pozvolna 

mizí. „Jestliže analyzujeme, co očekává současný člověk od kněze, vidíme, že je v něm 

v podstatě jedno jediné očekávání: touží po Kristu. To ostatní – co slouží na 

hospodářské, společenské a politické úrovni – může žádat od jiných. Od kněze žádá 

Krista!“14

Služebné kněžství, na které klade důraz zejména dekret Presbyterium Ordinis, je 

syceno spiritualitou, vycházející ze spojení Božského i lidského života. Později se 

dotkneme i změny v životním stylu kněze resp. uspořádání jeho dne: zatímco dříve 

platilo, že je nutné brzy jít spát, aby byl svěží na ranní služby, nyní se těžiště jeho 

působení přesouvá spíš do večerních hodin, kdy mají čas ti, ke kterým je poslán.

Nesporná pokoncilová krize kněžské identity, jak ji nastínil Tomáš Petráček15:

- otevřely se problémy dlouho neřešené

- pocit povinnosti a stavovská čest nepatří již k mentalitě společnosti 2. poloviny 20. 

století

- zdůraznění všeobecného kněžství a role laiků a z toho vyplývající hledání nových 

forem života v církvi

- model kněžské služby nastavený na agrární rytmus nyní prochází transformací. 

Toto však může a má povzbudit k hledání nových řešení.

                                                            
12

Viz PERRIN, Henri. Staveniště Evropy. Praha: Katolický literární klub, 1948.
13 Viz MOHELNÍK Benedikt: Vztah obecného a služebného kněžství.
14 JAN PAVEL II. Dar a tajemství. Praha: Nové město, 1997 s. 94.
15 Viz PETRÁČEK Tomáš: Kněžství, kněží, dějiny.
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1.2. Přirozená povaha osobnosti kněze

Protože náš Pán Ježíš Kristus byl plně člověkem i plně Bohem, ani kněz jako „alter 

Christus – druhý Kristus“ nemůže v sobě lidství zapřít. Čím víc své lidství integruje do 

svého poslání, tím víc se bude v posvátné službě blížit svému Pánu. Tím víc bude jeho 

vlastní spiritualita autentičtější.16 Ovšem naše lidství je omezeno, ohraničeno naší 

přirozeností. S touto omezeností je nutno naučit se žít. Nadpřirozenost předpokládá 

přirozenost. Kdo si toto uvědomí a svou osobnost přijme, vyvaruje se frustrace, která se 

může projevit i ve vztahu k okolí. Zvláště to platí pro kněze, který je poslán k druhým a 

měl by kolem sebe šířit klid, pramenící z vyrovnaného vztahu s Bohem.  

První podkapitola se věnuje proto sebereflexi kněze, v další popíšeme charakteristiky 

temperamentů a ve třetí podkapitole se vrátíme k plnosti lidství kněze.

1.2.1. Sebereflexe osobnosti kněze

Pokud chápeme termín „reflexe“ jako zrcadlení17, je u výše uvedeného nadpisu 

zřejmé, že se budeme zabývat tím, jak se vidí osobnost sama a jaký má tento pohled 

vliv na osobní spiritualitu. V literatuře tento význam podtrhuje zvláště prof. Vladimír 

Smékal, CSc.18 Jde zde nejen o to, jak se vidím já, ale především o sebeuvědomění, jak 

mě vnímají druzí. Vedu tedy sám se sebou dialog: jak se vidím já a jak mě (asi) vidí 

okolí. Zpětná vazba z toho vyplývající by nás měla nabádat, abychom odhalili tendence 

k předstírání, neupřímnému prezentování a v nejhorším případě hraní si na něco, co 

nejsme. Reflexe i sebereflexe nám pomáhá přijmout hlubokou pravdu humanistické 

psychologie o tom, že „jakákoli výpověď o druhém člověku je především výpovědí o 

nás samých“, což náš Pán vyjádřil možná jednodušeji napomenutím: „Jak to, že vidíš 

třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?“ (Mt 7, 3) Tato 

zpětná vazba nám poskytuje možnost uvědomit si, jak se na nás odráží okolní svět a ve 

chvílích ztišení včas změnit směr někdy hektické činnosti. Pravdivost sebenáhledu je 

stěžejní zejména pro působení kněze ne „na druhé“, ale ve společenství s druhými. Stará 

výzva „Poznej, kým jsi a staň se jím“, je dokonalou výzvou k sebereflexi. Ve 

                                                            
16 Srov. SCHÜTZ, Christian. Ježíš Kristus, naprostá evangelní rada. Mezinárodní katolická revue   
Communio 2004,  roč. 8,  č. 3–4, s. 231–241.
17

Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze. Brno: Cesta, 2005.
18 Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze. 
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vzpomínkové knize, psané při 50. výročí vlastního kněžství, uvádí Jan Pavel II. své 

zkušenosti s vlastní formací v kulturním rámci personalismu, které se mu dostalo 

studiem Maxe Schellera: „Tato formace mi hlouběji ozřejmila, že každý člověk je 

jedinečnou a neopakovatelnou osobou. A to je pro kněze velmi důležité.“19

1.2.2. Jednotlivé charakteristiky temperamentů a jejich vliv na osobnost kněze 

Postupujme nyní deduktivní metodou a obecné charakterové typy aplikujme na 

jednotlivé typy kněze. Budeme sledovat, do jaké míry se do spirituality promítají lidské 

vlastnosti.

Kněz sangvinik20 je prudší povahy, má rád společnost, kterou dovede strhnout a 

získat. Často ovšem na svou stranu. Samozřejmě, že je rád středem společnosti. Dokáže 

totiž pestře a zajímavě vyprávět, má talent k herectví. Je citový a bezprostřední, dokáže 

oslovit zejména ty, kteří nejsou založeni příliš hloubavě. Rád se stane přítelem a 

duchovně doprovází zejména povahy, které potřebují pozvednout sebevědomí. 

Nevýhodou může být, že rád přehání, na tišší působí sebestředně, proto u nich nemusí 

být oblíben. Protože známé rychle získává, jejich okruh se zvětšuje a po čase není 

schopen nabízet pochopitelně duchovní doprovázení všem ve stejné kvalitě. Poměrně 

lehce dovede naplnit apoštolovo: „Všem jsem se stal vším“ aby získal alespoň některé 

(srov. 1K 9, 22). Může způsobit překvapení a zklamání. „Malou jiskrou vzplane jako 

sláma. Má však obyčejně mnoho dobré vůle, nadání, postřeh, snadnost při práci i při 

styku s druhými. I mezi světci byli sangvinikové, jako např. sv. František Saleský. 

Museli ovšem dovést překonat svou hlavní chybu: nedostatek vytrvalosti a pořádku, 

nestálost, těkavost.“21 Člověka může tato vlastnost ve spojení s Kristem povznést 

k horlivosti, k spontánnímu jednání při evangelizaci. Musí se ovšem ovládat, aby 

nepůsobil zbrkle. 

Kněz melancholik22 je naproti tomu mlčenlivý a přemýšlivý, pomalejší v úsudku, je 

zaměřený na tiché myslitelské aktivity, často miluje vážnou hudbu. Liturgii plnou 

poezie dovede hluboce prožít, opravdu vychutnat (nevadí mu, pokud by nebyla za činné 

účasti lidu – participacio actuosa). Bývá velmi pečlivý i v oblékání a nemá tedy 

                                                            
19

JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 102.
20

Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze.
21

ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla. Olomouc: Centrum Aletti, Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 
2009, s. 308.
22

Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze.
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problémy s tzv. ústrojní kázní. Klade důraz na duševní činnost. Dokáže se hlouběji než 

cholerik vcítit do problémů druhých. Z toho vyplývá, že má předpoklady být dobrým 

zpovědníkem a dobře duchovně doprovázet. Má snahu být ve všem obezřetný a tak se 

nepouští do aktivit, které nejsou zavedené. Nevýhodou je ovšem jeho nízké 

sebevědomí. Dovede předvídat problémy ještě než vzniknou a proto nelze očekávat 

jakékoli „novátorství“. Trpí nejistotou, zda je oblíben. Má v sobě zakódován strach 

z nadřízených. Na základě svých bohatých zkušeností s vedením duchovně zaměřených

lidí shrnuje Tomáš Špidlík: „Melancholikové jsou svou povahou trpitelé. Bývají 

hloubaví, jemní, citliví. Snadno zatrpkne, stává se samotářem, podivínem. Zachrání ho 

jen láska ke kříži, utrpení s Kristem. Stálý styk s Kristem se mu stává živelnou potřebou, 

modlí se proto bez ustání.“23 Skutečně může být velmi blízko svému Pánu a Mistru. 

Vždyť soucítí-li a ztotožní-li se melancholik s Kristem, plačícím nad zkázou 

Jeruzaléma, napomínajícím ženy na křížové cestě, může svou citlivostí obohatit druhé.

Tímto svým sklonem přiblíží lidství Krista těm, ke kterým je poslán.

Kněz flegmatik naproti tomu představuje typ „pohodáře“. Je spokojený v situacích, 

kdy by jiní měli konflikt. Je totiž sám se sebou vyrovnaný, tudíž spokojený a šťastný. 

Nespěchá, nedá se vyvést z míry, dokonalý i v administrativní činnosti, vždyť pořádek, 

který nosí v sobě, musí šířit do okolí. Odolává tlakům, dovede se přizpůsobit, aby měl 

zmíněnou „pohodu“. Je rád mezi lidmi, kde šíří klid.24 Aby byl jeho klid trvalý, dokáže 

působit jako usmiřovatel. Pro jeho chladnokrevnost se mu daří přinášet tlumení svárů a 

často dojde k usmíření i v oblastech, kde jiní rozdmýchali nepokoj. Takový je předurčen

pro stavění mostů, tedy pontifex. Vychází se s ním dobře. Je oblíbenou „vrbou“, dokáže 

tajemství udržet. Nemá potřebu sdělovat překotně svá hnutí mysli, která jsou ostatně 

mnohdy takřka latentní. Ovšem: nerad zkouší věci nové, dosud neosvědčené, bojí se být 

rozhodný a rázný, má strach z konfliktů, proto do nich nevstupuje, což je někdy ke 

škodě věci, protože jeho podřízení mohou trpět jeho nerozhodností. Tento typ osobnosti 

charakterizuje Tomáš Špidlík: „Zdá se, že je od přírody pro křesťanskou dokonalost 

nejméně vybaven. Právě o něm však platí slova, že láska přikryje mnoho nepravostí 

(srov. 1Pt 4,8). Flegmatik, který se naučí jednat z lásky, se stává jakýmsi tmelem 

společnosti, ve které žije. Snadno si z něho udělají hromosvod, na kterém se ostatní 

vybíjejí. Ale on všecko vydrží a přečká, nemyslí ve zlém (srov. 1Kor 13,7).“25 Kristus se 

                                                            
23 ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 308.
24 Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze.
25 ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 308.
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mohl jevit svému okolí jako flegmatik v situacích, kde druzí čekali jeho zásah proti 

okupační moci. Proměna kněze s tímto sklonem v „druhého Krista“ může proběhnout 

nepozorovaně, pokud dokáže využít svou chladnokrevnost pro povzbuzení a v těžkých 

situacích zklidňovat své svěřené. 

Pokud by se na kněze mohla vztáhnout charakteristika cholerika, vyznačoval by se 

vůdcovskými vlastnostmi. Má silnou touhu po spravedlivém uspořádání společnosti a 

neváhá zasáhnout. Bez ohledu, zda si znepřátelí okolí. Je dobrý organizátor, překonává 

překážky a krizové situace jej vždy spíš posílí. Podvědomě je vyhledává a nebojí se 

jich. Má dobrou intuici a situaci dokáže rychle vyhodnotit.26 Nehrozí u něj vyhoření 

jako u ostatních typů a zvládne větší díl práce než ostatní. Především proto, že nehledí 

na okolí. Obejde se bez hlubšího přátelství a tím je nezávislý při nepopulárních 

rozhodnutích. Jeho značné sebevědomí je paradoxně zároveň jeho nejslabší stránkou: 

těžko si připustí, že by se kdy mýlil. K vysokému pracovnímu nasazení, které je mu 

vlastní a které zvládá bez problémů, nutí i ostatní. Je tudíž dominantní a podobné 

vlastnosti, jaké má on sám, očekává od druhých. Nedostatek těchto vlastností u druhých 

netoleruje a to způsobuje, že je netrpělivý zejména při práci, která vyžaduje určitou 

dobu přirozeného vývoje. Právě netrpělivost a nechopnost opravdu se vcítit do slabších 

povah jej limitují při nasazení v mnohých oblastech služebného kněžství. Pokud si 

ovšem tyto jeho limity uvědomí jeho nadřízení, mohou jej využít v nasazení pro církev 

na takovém postu, které bychom mohli nazvat „prorockým“. Své zkušenosti z oblasti 

církve opět shrnuje Tomáš Špidlík: „Snad nejvíce světců bylo povahy cholerické. I tento 

typ lidí vzplane snadno, ale oheň trvá dlouho, třeba až do smrti. … Musí den co den 

přemáhat svou pýchu, neústupnost, tvrdohlavost, soustředění se jen na sebe. …je 

důležité, aby se sám přesvědčil o tom, že musí být poslušný a že na tom závisí jeho 

dokonalost.“27 Kněz, který má tyto sklony může při vzpomínce na Krista, vyhánějícího 

kupce z chrámu nabýt jistoty a sebevědomí pro svou horlivost. Právě tím může zjevit 

tento aspekt energie boholidství Ježíše Krista.

Ježíš tyto charakteristiky přesahuje, ale člověk je může využít a nechat Kristem 

proměnit, aby sloužily jeho poslání. Je pochopitelné, že uvedené typy se přelévají jeden 

do druhého, málokdy můžeme zařadit osobnost právě a zcela k jednotlivým 

charakteristikám.28 Přesto je, jak vidíme, důležité si tuto typologii osvojit. Pomáhá-li její 

                                                            
26

Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze.
27

ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 308.
28 Viz. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2004.
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znalost v mimocírkevní oblasti pracovních vztahů, bylo by osudnou chybou ji 

přehlížet.29 Jsem přesvědčen, že v církevní správě bychom se měli mnohem víc obracet 

na management běžný v podnikání a těžit z vědomostí, které se osvědčily při řízení ve 

„světské“ oblasti.30

Zde není na místě strach před zesvětštěním. Odvaha, kterou mnozí nabyli v prostředí, 

kam byli nedobrovolně postaveni, se tak spolu s jejich zkušenostmi zúročí a osvědčí i 

v době svobody.31

Mimo výše uvedené charakteristiky temperamentu se snaží psychologové uspořádat 

různé osobní charakteristiky do následujících šesti složek dle položených otázek:

„Jak vypadá?“ (stavba těla)

„Jak rychle jedná, jak reaguje?“ (temperament)

„Co chce či nechce, za čím jde, co odmítá?“ (zaměřenost)

„Co umí a dovede?“ (schopnosti)

„Jaký je – co je vlastně zač?“ (charakter)

„Odkud a kam jde?“ (životní dráha)

Na rozdíl od vývoje tělesného, který prostě běží a zraje bez většího přičinění, je 

vývoj osobnosti možno ovlivňovat procesem sebeutváření. Autor Vladimír Smékal 

uvádí na podporu tohoto tvrzení světově proslulého paleontologa jezuitu Pierre 

Teilharda de Chardin, který rozlišil podle vztahu k cíli jednání v životě tři typy lidí: 

unuděné, unavené či pesimisty, kteří hledají štěstí v klidu; dále požitkáře či světáky, 

jejichž štěstí je v požitku; třetí skupinu představují hledači a nadšenci, pro něž tkví štěstí 

v růstu a směřování ke zralosti a moudrosti.32 Je zřejmé, že právě pro tyto platí 

podobenství o ztracené perle. 

1.2.3. Plnost lidství v osobě kněze

Protože jádrem kněžské spirituality je následování samotného Ježíše Krista, který byl 

nejen Božím Synem, ale i dokonalým člověkem, je úsilí o dosažení nastíněné 

dokonalosti na místě. Ztělesněný ideál je sám Ježíš Kristus. Pozitivní rysy své osobnosti 

                                                            
29 Viz BALTHASAR, Hans von Urs. Kněžská spiritualita. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2010.
30 Viz KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2011.
31

Viz ZVĚŘINA, Josef. Odvaha být církví. Mnichov: Opus bonum, 1981.
Viz též TAJOVSKÝ, Bohumil Vít. Člověk musí hořeti. Praha: Torst, 2001.
Viz též OPASEK, Anastáz. Dvanáct zastavení. Praha: Torst, 1992.
32 Viz SMÉKAL, Vladimír: O lidské povaze. 



19

ukazuje v nejrůznějších situacích svého života a působení. Pavel výslovně přiznává, že 

napodobuje, následuje Krista. Není dobrý křesťan, kdo není dobrý člověk.33 Teologicky 

to vyjadřuje známá zásada: „Boží milost předpokládá přirozenost, neničí ji, ale 

zušlechťuje.“ Do křesťanova duchovního zápasu o dokonalost patří v první řadě úsilí o 

prosté ctnosti, které ostatně většina lidí u věřících čím dál tím víc oceňuje. (Viz prostý 

pozdrav papeže Františka.) Je to jedním slovem lidskost. Bez jejího slušného minima je 

sebeklam cítit se vysoko duchovně, či dokonce mysticky.34

Kněz je v posvátné liturgii součástí komunikačního procesu. Existují zákonitosti, 

které jsou pro úspěšný průběh rozhodující. Předsedající, ať již kněz, biskup nebo jáhen 

představuje roli komunikátora. Jeho osobnost a vjem, jaký na okolí vyvolává, jsou 

rozhodující pro dobrý proces komunikace. „Jestliže je uznáván a ceněn, lze již dopředu 

počítat s větší pozorností a ochotou přijímat. Jeho chování by mělo zřetelně ukazovat, že 

není žádným velitelem obce věřících, nýbrž že je bratrem mezi bratry a služebníkem 

jejich radosti. To by mělo být znát již na počátku bohoslužby, když shromážděné zdraví 

a uvádí je do bohoslužby…“35

V době, kdy technokratická koncepce, založená na tendenci s lidmi manipulovat, 

dosáhla samého zničujícího vrcholu, je prostor pro koncepci humanistickou, která 

představuje pomoc druhým lidem a výchovné působení. „Hluboká znalost psychologie 

osobnosti je důležitou podmínkou účinné pomoci druhým.“36

Z toho vyplývá, že pokud je kněz osobnost, působí snáze na okolí svou plností a 

komplexní vyzrálostí. Platí to zejména v případech, kdy má za sebou profesní dráhu 

třeba v civilním povolání. To bylo zvl. v době pronásledování, kterou mnozí dobře 

pamatují.37 Zcela souzním s myšlenkou Marko Ivana Rupnika: „Odtrhnout duchovno 

od osoby znamená otevřít dveře gnosticismu, fideismu, magii a mnohým jiným –ismům 

tohoto druhu. Duchovnost není samostatným táborem, je integrační částí pravého 

dogmatu…odtržením od těchto pilířů je duchovnost falešná.“38

                                                            
33

Viz HUSÁK, Petr: Osobnost Dominika Pecky. Brno: CDK, 2012.
Viz DVOŘÁK, Václav: Čím to je, že jste tak klidný? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2008.
Viz BRADNA, Antonín: Zaradoval jsem se. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Viz ETTLER, Petr, ed.: Veliké věci nám učinil. Praha: Nové město, 2010.
34 Viz MÁDR, Oto: osobnost kněze, in Kněz, strážce majáku? České Budějovice: Setkání, 1997.

      35 ADAM, Adolf: Liturgika. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 84.
36 SMÉKAL. Vladimír: Pozvání do psychologie osobnosti. s. 494.
37 Viz KRÁTKÝ, Stanislav: K plnosti. Brno: Cesta, 2004.
Viz též KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút: Žít jako znamení. Praha: Zvon, 1995.
38

RUPNIK, Marko Ivan: Duchovný život. ŠPIDLÍK, ČEMUS, RUPNIK, Spiritualita, formácia a 
kultura.   Velehrad: Refugium, 1995, s. 113.
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Výše uvedený důraz na osobní vyzrálost a varování před chybějící spiritualitou 

zdůrazňuje v knize rozhovorů emeritní arcibiskup Bezák: „Ano, někteří kněží to 

postupně berou (spiritualitu) jako svou profesionalitu. Z něčeho žít musíme, jsme 

v prostředí církve, nic jiného dělat neumíme nebo nechceme. To je potom málo. Lidé to 

velmi rychle objeví, 

i on to na sobě odhalí a nemusí to dobře končit.“39

Nebezpečí, kdy je spiritualita „zprofesionalizována“ až ke hranici 

zkorumpovatelnosti popisuje ve sborníku, věnovaném měnící se tváři kněžství 

B.Cozzens.40 Až syrově upozorňuje, že absolventi semináře jsou po nástupu do služby 

zbaveni starostí, kterými mužnost vyzrává: byt, strava, pojištění, to vše mívají zadarmo. 

Církev je tím trochu korumpuje a oni se zavazují k ní svou loajalitou. Stávají se tak dle 

Cozzense „vězni privilegia“. 

Jak se tím kněz vzdaluje těm, ke kterým byl poslán, netřeba dodávat. Tento stav 

zaznamenal při návštěvě Polska Jan Pavel II., když připomínal novokněžím, že jejich 

životní úroveň by neměla být o mnoho vyšší (sic!) než hmotný standard jiného 

absolventa vysoké školy. 

„Jedním ze znamení, které je s to oslovit naší odkřesťanštělou společnost, je žitá a 

nepředstíraná chudoba kněží. Bude třeba ještě hodně formačního úsilí, aby se tato 

ctnost nechápala jako ctnost z nouze. Ekonomická úroveň a styl kněžského života by 

měly být mírně pod běžným celospolečenským průměrem…Skromné zařízení bytu bez 

posledních výstřelků módy – nejnovějších typů televize, videa, věží apod. Mít opravdu 

to, co kněz potřebuje ke slušnému životu, jak je řečeno v Presbyterium ordinis. U kněží 

bude vyžadována psychologická proměna, že jsou ekonomicky závislí na těch, kterým 

slouží.,“41 uvádí Václav Malý ve svém příspěvku nazvaném Ekonomické zajištění 

kněze.

Možná připadá zmínka o hmotném zajištění nepatřičná. V práci, která se zabývá 

spiritualitou; ale vím z vlastní zkušenosti otce čtyř dětí, jaký dopad může mít materiální 

úroveň (resp. jistá chudoba) na prožívání blízkosti s naším Pánem. 

                                                            
39

BEZÁK, Róbert: Medzi nebom a peklom. Bratislava: W PRESS, 2013, s. 110.
40

Viz COZZENS, Donald B. Měnící se tvář kněžství. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha 
a sv. Markéty, 2003.
41

DOLISTA J., LÍSKOVÁ P. Kněz strážce majáku? České Budějovice: Sdružení sv. Jana Nep. 
Neumanna, 1997, s. 63.
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1.3. Nadpřirozeně – svátostná povaha kněze

Poté, co jsme se zabývali přirozenou stránkou osobnosti kněze, věnujme nyní 

pozornost složce božské, která vyplývá z přijatého svěcení a tvoří po jeho přijetí 

komplexní osobnost kněze. Je to právě modlitba a vkládání rukou biskupa při svěcení42, 

které nám naznačuje, že tímto aktem proudí dar Ducha svatého. 

„Jako je při mši sv. Duch svatý původcem přepodstatnění chleba a vína v tělo a krev 

Krista, tak je při svátosti kněžství původcem kněžského nebo biskupského svěcení. 

Biskup, který uděluje svátost kněžství, je lidský vysluhovatel Božího tajemství. Vkládání 

rukou je symbolem, který užívala již prvotní církev, aby vyjádřila dar Ducha svatého, 

dar pro určité poslání.“43  

Je zde fyzický kontakt s nositelem apoštolské posloupnosti. Nezrušitelné znamení, 

které je vtištěno neviditelnou, tichou modlitbou a viditelným gestem před 

shromážděným společenstvím nám naznačuje boholidskou podstatu kněžské služby.44

Přípravným obřadem je prostrace, vrhnutí se před Pánem na tvář, za zpěvu litanie ke 

všem svatým. Jan Pavel II. krásně přibližuje tento obřad z pozice světitele:

„Skutečnost, že jáhen leží před vysvěcením na zemi ve tvaru kříže, vyjadřuje 

nejhlubší smysl kněžské spirituality: tak jako Petr přijmout Kristův kříž a stát se dlažbou 

pro bratry.“45 I v případě, kdy není svátostné kněžství nevenek možno uskutečňovat, 

hluboce působí tento dar uvnitř. Obrátíme-li se do minulosti, najdeme úžasná svědectví 

o síle svátosti označované sacramentum ordinis.46 Mnoho kněží v táborech nucených 

prací nás o tom dodnes přesvědčují. „Vztah kněze k Ježíši Kristu a v něm k jeho církvi 

spočívá v samotném bytí kněze…“47 zdůrazňuje apoštolská adhortace pro ty případy, 

kdy je nositel svěcení odsouzen třeba násilím nebo nemocí k nečinnosti.

Nepřichází ovšem tato milost sama od sebe, nutno vyvinout lidskou energii, aby 

spolu s božskou tvořila jeden celek. Řeckým výrazem dle Tomáše Špidlíka bychom 

                                                            
42 Viz KKC, čl. 1573.

      
43

JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 51.
44 Srov. RATZINGER, Josef. K otázce smyslu kněžské služby. Mezinárodní katolická revue 

Communio 2009,  roč. 13,  č.3, s. 370-395.

Srov. REINSBERG, Jiří. Kněz uvažuje sám o sobě. Cyrilometodějský kalendář 1972, Praha: 

ČKCH,1971, s.101-103.
45

JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 52.
46 Srov. STŘÍBRNÝ, Jan. Svědek maximálního křesťanství. Jezuita Adolf Kajpr. Universum 2012, 
roč. XXI, č. 2, s. 40–44.
47 JAN PAVEL II. Pastores dabo vobis. Praha: Zvon, 1993, čl. 16, s. 34.
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označili tuto souhru slovem synergetismus. Pokrok v duchovním životě je odměnou za 

tuto součinnost. „Lidské úsilí je jako práce zemědělce. Všichni vědí, že nestačí orat a 

sít. Úroda závisí na slunci, dešti, počasí. Stává se, že přijdou léta, kdy se při velké 

námaze málo získá, nebo zase naopak. A přece normálně platí: čím lépe se pole obdělá,

tím lepší úrodu nese.“48

Mnoho typů kněží poznalo v tvrdých dělnických profesích, kam se dostali třeba 

nedobrovolně, jistou analogii se studiem. Poznali, jak tato tvrdá zkušenost formuje 

jejich spiritualitu. Došli k závěru podobně jako Jan Pavel II. v lomu Solvay, kde sám 

tvrdě pracoval za 2. světové války49, že pro pastoraci mohou být jejich zkušenosti 

přínosem. Mnoho jich pak mohlo třeba nakrátko rozvinout své schopnosti a v některých 

případech mít podíl na formování nové teologické reprezentace.50

                                                            
48 ŠPIDLÍK, Tomáš.  Prameny světla. s. 61.
49 Srov. JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 30.
Viz PECKA, Dominik. Z deníku marnosti. Brno: Atlantis, 1993.
50 Viz HALÍK,  Tomáš. Ptal jsem se cest. Praha: Portál, 1997.

Viz BOUŠE, Bonaventura. Odkaz a vzpomínky. Praha: Vyšehrad, 1999.
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2. Vliv chápání ekleziologie na identitu kněze

Církev pro kněze, zvláště toho, který žije v celibátním odevzdání, představuje širší 

rodinu; jeho vztah k ní se projevuje navenek v jeho pastoračním působení. Škála 

představující vztah kněze k církvi může být pestrá. Jeho cit k ní může být synovský, 

projevovat se skutky jako k vlastní matce, kterou potřebuje on sám i ona jeho. Jistě tu 

nechybí odraz slov našeho Pána: „Ženo, hle, tvůj syn! Potom řekl tomu učedníkovi: 

Hle, tvá matka!“ (J 19, 26b–27a). Krásným důkazem mariánské úcty a jejího odrazu ve 

vztahu k církvi je spiritualita papeže Jana Pavla II. Nejen kniha svatého Ludvíka 

Grignona z Montfortu, ale i událost, která jej v životě potkala, když ztratil jako 

devítiletý vlastní maminku, byla pro tento vztah určující.51 Pro vztah kněze k církvi má 

vůbec mariánská úcta velký význam. Nejen u zmíněného papeže, ale i u jeho nástupce 

bychom našli cituplnou vzpomínku na maminku z doby válečné.52

Kromě zmíněného postoje je ovšem zřejmé, že duchovní, kteří mají zážitky 

s maminkou jako s přísnou „dohlížitelkou“, budou mít podobný vztah k církvi. Mohou 

ji vnímat i jako administrativní organizaci, která bdí nad přesným dodržováním 

pravidel. Neuspokojená potřeba důvěrného vztahu z dětství se může projevit mnohem 

záludněji v letech dospělosti.53 Ne náhodou se v dekretu o výchově kněží Optatam 

totius hovoří o tom, že „…nelze opomíjet udržování spojení s vlastní rodinou.“54

Jako jsme dokázali vliv mariánské úcty na postoj kněze k církvi, obraťme 

v následující podkapitole pozornost na to, jak se projevuje vztah kněze k církvi navenek 

v jeho jednání.  Poslouží nám k tomu pět „modelů“, které popisuje kardinál Avery 

Dulles. Podobně jako při rozboru charakteristik temperamentů, kterými jsme se 

zabývali v první kapitole této práce zdůrazněme, že jednotlivé popsané typy se mohou 

do jisté míry překrývat. 

                                                            
      51 Srov. JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 36–37.
      52 Viz RATZINGER, Josef. Můj život. Brno: Barrister Principal, 1999.

Tento velký teolog zde popisuje její starosti o rodinu v době války, její strach při svém zatčení 

spojeneckými vojáky po prohrané válce, všímá si její radosti při svém svěcení. Odhaluje nám své nitro 

a city k mamince, pro někoho možná až překvapivě citlivě. Popisuje její křehkost po návratu 

z všedního nákupu, kdy záhy poté zemřela. 

      53 Srov. COZZENS, Donald B. Měnící se tvář kněžství. s. 40.
      54 OT 3, Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.  
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2.1. Ekleziální modely Avery Dullese a jejich odraz v kněžském 

působení

Dílo Avery kardinála Dullese osvětluje těsnou souvislost mezi spiritualitou kněze a 

jeho chápáním Církve jako instituce Božské i lidské. Avery Dulles55 byl synem Johna 

Fostera Dullese, ministra zahraničí USA. Pocházel z presbyteriánské rodiny, ke 

katolické církvi konvertoval ve 22 letech a vysvěcen na kněze v roce 1956, když mu 

bylo třicet osm roků. Po získání doktorátu na gregoriánské univerzitě přednášel a 

mnoho psal. Vydal 24 knih z oblasti dogmatiky a měl přitom dar oslovit i laické čtenáře. 

Byl mužem dialogu, právě pro svůj původ a zděděné diplomatické schopnosti. K stáru 

však ztrácel hlas a v posledních měsících nemohl mluvit vůbec. Tehdy si poznamenal 

do svého deníku: „Když jsem čím dál více svou nemocí paralyzován a neschopen 

mluvit, mohu se alespoň ztotožnit s mnoha němými z evangelií…i když mne Pán nyní 

povolává do období slabosti, vím dobře, že jeho moc se dokonává v mé bezmoci.“56

Obraťme svou pozornost na pět modelů církve, které popisuje Avery Dulles. 

Zachováme jejich dělení tak, jak je převzal ve zmíněném periodiku Róbert Sarka.57

2.1.1. Církev – instituce zaměstnávající kněze

Kněz takto chápající církev si potrpí na dodržování předpisů, nošení vnějších znaků, 

dodržování rubrik, krátce „juristický“ důraz. Někdy jdou zmíněné vlastnosti na úkor 

lidského přístupu. Ve filmech z doby totality je často právě takto prezentovaný. 

Zejména v tzv. komediích, které měly diváky rozesmát (zmiňme Troškovy Slunce, 

seno…).

Tento strnulý obraz byl přijatelný zřejmě proto, aby se ukázala neživotnost poselství 

Krista a církve. Svou jakousi staromódností měl tento typ kněze budit dojem, že 

náboženství, které reprezentuje, patří k přežitkům minulosti. Není náhodou, že právě 

takováto osobnost byla ideálem tzv. církevních tajemníků. Neohrožovala svým vlivem 

Boží lid a zároveň tím, že se upnula na vnější znaky, kterými mohla zdůraznit svou 

důstojnost, byla lehko manipulovatelná těmi, kdo hodnosti mohli přidělovat. 

                                                            
55 Avery Robert kardinál Dulles (24. srpna 1918 Auburn New York – 12. prosince 2008 Bronx v New 
Yorku) byl americký katolický duchovní, jezuita a teolog.
56 ZIKMUND, Martin T. Konvertita, který stavěl mosty. Katolický týdeník, výstřižek bez udání roku.
57 Srov. SARKA, Róbert. Ekleziálne modely Averyho Dullesa a identita kňaza. Teologické texty 
2009, roč. 20, č. 2, s. 71–74.
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2.1.2. Církev – mystická společnost (Corpus mysticum), jejímž je kněz členem

Zde se zdůrazňuje pohled na komunitu, lid Boží. Kněz tohoto modelu  je leader (zde 

bych výraz nepřekládal, vynikne původní jazyk autora a nenechá nás na pochybách, že 

jde o vůdce, šéfa společenství). Formuje, snaží se vést dialog, koordinuje charizmata 

pro službu církve. Dokonalým zástupcem může být arcibiskup Helder Camara58. Chce 

být jedním z chudých. 

„Negativem může být, že se ztrácí smysl pro mysterium. Kněz je politik, futurolog, 

charitativní pracovník, sociolog, psycholog, v současnosti programátor, manažer, jen ne 

služebník Boží“.59 Upozornění na tento extrém nám může připadat příkré. Neztrácejme 

tedy ze zřetele, že je zde důležité zachování rovnováhy. V době, kdy jsme svědky 

působení papeže Františka a pamatujeme zároveň jeho předchůdce i papeže blah. Jana 

Pavla II., který byl právě k teologii osvobození kritický, můžeme o výše uvedeném 

modelu mnoho přemýšlet.

2.1.3. Církev – svátost svěřená právě mně, knězi 

Kněz je znamením a nástrojem důvěrného spojení s Bohem a jednoty lidského 

pokolení. Je tam, kde je kult, služba, charita a pokorná vstřícnost. Působení je i za 

hranicemi církve. Kněz v roli obětníka chápe své povolání v centru slavení eucharistie, 

která sjednocuje osoby kolem obětního stolu. Jako dar a sebeobětování chápal své 

kněžství Jan Pavel II.60, který se ve svých posledních letech proměnil jakoby v Hostii. 

Jiným příkladem je Otec Gabriel ve filmu Mission61, umírající s monstrancí v ruce. 

Autor Róbert Sarka zde upozorňuje na nebezpečí, které tento model může 

představovat: přílišné zdůrazňování oběti, z toho vyplývající sklon ke klerocentrizmu. 

Jiným projevem je pěstování narcismu separací od ostatních prostřednictvím 

teologického jazyka či oblečení. Upozorňuje dále na malou zakotvenost v Písmu a 

tradici. Obětující (a obětující se) kněz si musí být vědom, že „Kristus však přinesl za 

                                                            
58 Dom Helder Camara (1909-1999) byl brazilský kněz, významný představitel teologie osvobození. 
V letech 1964 až 1985 zastával úřad arcibiskupa v Recife. Za své aktivity dostal přezdívku „Biskup 
slumů“. Žil velmi skromně (pocházel ze dvanácti dětí), v arcibiskupské rezidenci v Recife ubytovával 
lidi bez přístřeší. Jako vůdce Brazilské biskupské konference byl velkým kritikem brazilské vojenské 
diktatury, dostával četné výhružky smrtí. V roce 1973 byl navržen na Nobelovu cenu míru.
59 SARKA, Róbert. Ekleziálne modely Averyho Dullesa a identita kňaza, s. 72.
60 Viz JAN PAVEL II. Dar a tajemství. 
Viz též JAN PAVEL II. Vstaňte, pojďme. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
61 THE MISSION, (Čes.: MISE). Režie Roland Joffe, Americký historický film – 1986.
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hříchy jedinou oběť…“ (Žd 10,12).  Ačkoli Pavel vybízí: „…abyste sami sebe přinášeli 

jako živou, svatou, Bohu milou oběť: to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Ř 12,1b). 

Pohybujeme se tedy mezi dvěma citáty. Zde vidíme prostor pro známé „nejen, ale i“, 

což zdůrazňoval významný teolog Josef Zvěřina.

2.1.4. Církev ohlašovatelka a kněz jejím hlasem

Pro kněze tohoto typu je církev společností zvěstující Boží království, které ovšem 

teprve přijde. Ztrácí se zde uvědomění, že ono království je tajemným způsobem již 

mezi námi. Dle Avery Dullese koresponduje tento typ s pojetím Hanse Künga, který 

neztotožňuje církev s Božím královstvím. Zve lid k naslouchání Slovu. Radikálně se 

soustředí na Krista a Písmo. Boží království nebuduje, ale (pouze) jeho budoucnost 

ohlašuje. 

Její slabinou je podceňování struktur. Bez struktur se ovšem často podobá sérii 

happeningů: vzniká, když se sejde Boží lid k poslouchání Slova a potom zaniká. Kněz 

tohoto modelu bude zakládat biblická společenství; tuto jistě dobrou inspiraci může 

podepřít významnými teologickými autoritami jako Rahner, Josef Ratzinger, kteří přece 

také dali ohlašování Božího slova do středu služby. Oscar Romero62, Popieluszko63… 

Nebezpečím pro tuto spiritualitu je přílišné, jednostranné zdůrazňování služby slova, až 

se přitom zapomene na svátostnou dimenzi kněžství.

2.1.5. Kněz jako příslušník komunity pro jiné

Svět není jen objektem, ale je vnímaný jako subjekt se svými zájmy a potřebami, na 

které má církev reagovat. Je to jistě pravda, ale podobně jako u výše uvedených modelů 

mluví autor o přílišném zdůrazňování tohoto akcentu. Zřeknout se veškeré moci a 

přijmout kenotickou tvář Krista: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své 

                                                            
62 ROMERO Oscar Arnulfo, (1917 – 1980), arcibiskup San Salvadoru, zavražděn pravicovými silami, 
zastával se chudých a ostře vystupoval proti pošlapávání práv ve své zemi, kde je uctíván jako světec 
mučedník.
63 POPIELUSZKO Jerzy, (1947 – 1984) kněz zastávající se liských práv v Polsku, stoupenec 
svobodných odborů, tzv. Solidarity zavražděný brutálně příslušníky komunistické tajné policie. V roce 
1997, tedy 12 let po Popiełuszkově smrti, zahájila katolická církev proces jeho blahořečení. Stalo se 
tak proti vůli kardinála Glempa, který se ji snažil oddálit tím, že odmítl podat požadovaná svědectví. 
Až v roce 2009 prohlásil Benedikt XVI. Otce Popiełuszka za mučedníka.  Jeho beatifikace se konala 
6. června 2010 ve Varšavě.
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rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se 

jedním z lidí. 

A v podobě člověka se ponížil…“ (F 2,6–7).  Kněz pátého modelu se obrací na 

společnosti ve smyslu LG 2864. V této části věroučné konstituce O Církvi stojí: „Ať 

pamatují, že mají svým každodenním životem a každodenní péčí ukazovat věřícím i 

nevěřícím, katolíkům i nekatolíkům obraz skutečně kněžské a pastýřské služby a všem 

vydávat svědectví pravdy a života. Jako dobří pastýři mají hledat také ty, kteří sice byli 

pokřtěni v katolické církvi, ale přestali přijímat svátosti nebo dokonce odpadli od 

víry“.65

Provokuje sociální angažovaností, jako např. Jacques Gailot. Zbaven diecéze 

v Evreux, vedl dialog se všemi, kromě francouzských biskupů (Greenpeace, kondomy,

Arafat, rebelující teologové). K chvále jeho spirituality patří, že se podřídil bez odporu, 

když byl postaven mimo službu. V Itálii se tomuto typu blíží Tonino Bello, kandidát na 

blahořečení. Pro tamní lid se už stal svatým. Jsou po něm nazvány ulice, náměstí. 

Poskytoval charitní pomoc do Kosova, sám se zúčastnil kontingentů s pomocí. Zemřel 

však na rakovinu. Na sousedním Slovensku se tomuto modelu blíží sdružení Teo-fórum;

jistě se nám vybaví oblíbený arcibiskup Robert. Ve filmech se prezentuje tento typ jako 

stínový starosta, geniální detektiv (Otec Brown), či duchovní „Rambo“, který hravě 

vyřeší každý problém.66

Je zde ovšem nebezpečí, že se natolik přizpůsobí „světu“, že ztratí svou identitu. Ale 

není toto právě onou výše zmíněnou kenozí? Jistě je v tomto případě potřeba být 

opatrný na nebezpečí exhibicionismu, nebo spíše úniku. Hrdinové kněží jsou 

samozřejmě přitažliví pro film a romány. Autor Sarka poznamenává trochu nelichotivě, 

že „kněží tohoto typu se zabývají vším možným, jen ne kněžskou službou“. A dodává, 

že: „situace po koncilu v západním světě potvrzuje nebezpečí přeceňování tohoto

modelu.“ 67

                                                            
64

Viz BALÍK,  Stanislav -  HANUŠ, J., Letnice 20. století. Brno: CDK, 2012.
65 LG 28, Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002  
s. 67.

      66 Otec Brown je detektiv z románů G. K. Chestertona, Rambo je postava siláka z akčních filmů.
67 SARKA, Róbert. Ekleziálne modely Averyho Dullesa a identita kňaza, s. 73–74.



28

2.2. Modely spiritualit se v osobnosti kněze prolínají

Viděli jsme tedy, že typy vztahů kněze k církvi popisované Avery kardinálem 

Dullesem můžeme rozšířit a dokumentovat rovněž přístupem Jana Pavla II., arcibiskupa 

Camary, ale i na filmových postavách. 

Lze jen těžko hovořit o nějakém nadčasovém moderním knězi. Správnější je hovořit 

o kněžích různých modelů, které vedle sebe koexistují. Vidíme, že je zde analogie 

s charakteristikami temperamentů (viz první kapitola této práce), které se vzájemně 

doplňují a překrývají. Dullesova kniha „Models sof the Church“ byla vydána již v roce 

1974 v New Yorku. Jeho přínos spočívá právě v tom, že autor poukázal na souvislost 

mezi chápáním ekleziologie a chováním kněze. Právě spiritualita, která odráží pluralitu 

lidských typů a do značné míry jimi prolíná, je předpokladem pro pochopení a přijetí ve 

společenství věřících. Rozmanitost osobnosti kněží a jejich spiritualita je tak odrazem 

společenství.

Právě v rozdílných společenstvích, ze kterých povolání k duchovnímu stavu 

vycházejí a kde nacházejí své klíčení, se formuje jejich charakter i typologie. Nazveme-

li toto prostředí „biotopem“, máme před sebou bohatou škálu spiritualit.
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3. Vliv některých herezí na spiritualitu a identitu kněze

Na první pohled je velmi odvážné tvrdit, že starověké hereze mohou mít na 

spiritualitu kněze ještě dnes dopad. Při studiu níže uvedených omylů se nám možná 

vybaví osobnosti, se kterými jsme přišli do kontaktu. Potvrzuje se, že starověké hereze 

rozhodně nejsou již odbytým a vyřešeným problémem.68 Proti plnosti Božství ve třech 

osobách i proti skutečnosti, že v Kristu je plnost lidství i plnost Božství, se náš omezený 

rozum až podvědomě brání. Zmíněnou bohatou skutečnost máme tendenci ochuzovat, 

vytrhávat z ní. Odtud ostatně slovo hereze (hairésis, vytrhávat).

Metodou dedukce, kterou bychom mohli definovat jako „systematickou aplikaci 

jistých a nesporných teologických principů na jednotlivosti“69 nejprve učení popíšeme,

pak budeme sledovat promítání do spirituality a tím i do pastorační praxe kněze.

3.1. Odraz kristologických extrémů ve spiritualitě a působení kněze

Při seznámení s některými kristologickými herezemi starověku je zřejmé, že některé 

jejich projevy nás provázejí do dnešní doby. Naše „vytrhávání“ z komplexního odkazu 

Božího Syna, který představuje kosmickou úplnost, dokonalost a komplexnost je 

projevem rozpolcenosti a neschopnosti nás lidí pojmout Jej jako celek. V části 

podkapitol stručně představíme charakteristiku učení a posléze si všimneme, jaký má 

vliv na myšlení a spiritualitu kněze. 

„Každý člověk má sklon k určité herezi a tudíž i k určité karikatuře – je obtížné 

nepřitakávat jednomu z obou extrémů. Celek je totiž „Bůh v člověku“ a „člověk 

v Bohu“, přičemž Kristus je celý Bůh a celý člověk.“70

                                                            
68

„Hereze, pod jejichž tlakem církev prvních staletí formulovala trinitární nauku, nejsou 
z historického hlediska rozhodně něčím pouze nahodilým nebo překonaným. Jedná se o nebezpečí, 
která jsou v křesťanské teologii trvale přítomna. Falešné cesty, které otevřeli Arius a Sabellius, jsou 
z teologického hlediska stále aktuální záležitostí.“ J. MOLTMANN, Trinität und Reich Gottes, 
München 1980, s. 144.

       69 KOHUT, Pavel Vojtěch. Co je spirituální teologie? s. 42.
70 ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie. Olomouc: Refugium, 2007, s. 90.
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3.1.1. Projevy arianismu

To, že Logos, Syn, není Bohem rovným Otci, se může projevit jako oblíbený směr 

všech, kdo se nevyrovnali s otcovskou autoritou. Revolta synovství vůči otci. Altrichter

zaznamenává71, že leckteré osobnosti – rozličných polarit - si nemálo řešily svůj 

problém s „otcem“ (Alois Gonzaga, Luther). Důraz na většího a mocnějšího Otce vždy 

imponoval panovníkům a císařům. Jednak se sami viděli jako „samoděržaví“ a 

bezkonkurenční ve vztahu k Synu. Tyto rysy a charakteristiku ariánství, kterou uvádí 

Altrichter, nemůžeme zřejmě zevšeobecnit, ale jistě bychom ji mohli vztáhnout na 

mnohé případy.

Kněz, který nesnese konkurenta v působení na své svěřené, kněz, který je tak 

solitérním typem, že nepřipustí ke spolupráci laiky a zvl. ženy. Toto nebezpečí i dnes 

v církvi může být mementem. Zmíněná revolta synovství vůči otcovství přináší 

problémy do vztahu kněze k nadřízeným. Vztah kněze k biskupovi tím může být silně 

poznamenán a slib poslušnosti a úcty znesnadněn a komplikován.

3.1.2. Monofysitysmus

Jeho přestavitelem byl zejména Eutyches, který tvrdil, že lidská přirozenost Krista je 

rozpuštěna jako kapka medu v moři božské přirozenosti. V Kristu tedy převládá jedna, 

božská přirozenost a to „lidské“ a nám tak blízké se jaksi vytrácí. Jistě, římským a 

východním císařům to bylo vhod. Lze vypozorovat odraz chápání Ježíšova lidství a 

božství v pastoraci? Altrichter ve zmíněném článku uvádí charakteristiku: „Totalitní 

stát, kancléř je obrazem Boha. Pevná ruka kněze – administrátora, s razítkem za císaře 

pána, zajistí život farnosti.“72 Jde ovšem o zkratku, která nemá všeobecnou platnost. 

Vždyť dodnes máme kněze koptské církve, pro které tato charakteristika asi neplatí. 

Hodnocení a rozbor jejich spirituality však přeshuje rámec této práce.

Pro biblistiku důležité varování: víme, že Slovo Boží má rovněž dvě přirozenosti. 

Lidskou a Boží. Fundamentalisté, kteří uznávají pouze složku Boží, se mohou lehko 

ocitnout na poli monofysitysmu.

Louis Bouyer v uvedeném článku nazvaném Vtělení dochází k odvážnému a možná 

zjednodušujícímu závěru: „Monofysitům je třeba přiblížit některé konzervativní 
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ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 89.
72

ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 89.
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katolíky, „integralisty“, jimž se v církevních institucích a v liturgii zvláště zdá vše 

podstatné, a tedy neměnné. Tato tendence, spojená obvykle s tzv. rubrikářskou 

mentalitou by měla být považována za zcela božskou. Vymykat se lidství!“ 73

S tzv. rubrikářskou mentalitou se můžeme setkat u kněží, kteří kladou důraz na 

provedení liturgie nejen dle pravidel, ale z jejich stylu celebrace přímo čiší záměrné 

potlačení lidské složky. Na straně každého celebranta je výrazný osobní přístup 

k bohoslužbě, který bychom mohli nazvat styl celebrace. P. Dr.Stanislav Přibyl nás 

v níže uvedeném článku74 seznamuje s třemi typy kněží – celebrantů: Typ hieratický: 

snaží se z každé maličkosti udělat velký obřad. Gesta má velmi pomalá, jeho mše 

připomínají velké pontifikální bohoslužby, i když je v zapadlém venkovském kostele. 

Tento typ má k popisované odchylce nejblíže. Přirozenost lidská je v jejich projevu 

potlačena snad proto, aby víc vynikla stránka božská.75

3.1.3. Nestorianismus

Zde se na rozdíl od předchozího zdůrazňovalo pouze lidství Ježíše Krista. Maria 

z Nazareta byla v tomto směru pouze matkou člověka, nikoli Theotokos, Bohorodička. 

Autenticita Ježíšova lidství byla a je tak vytrhávána z jeho komplexnosti, že bylo 

nakonec popřeno, že jde o pravé lidství božské osoby. Dochází k popření hypostatické 

unie v Kristu, jenž byl pouze (byť ušlechtilý) člověk. Tím vzniká oddělenost toho, co je 

božské a co je lidské. Názorně zde vidíme etymologii slova „hereze“ jako hairesis, tedy 

vytržení (z kontextu). „V Kristu jsou pak dvě osoby – tak jako v nás – zbožná a 

nezbožná (osoba chrámu a sekularizované společnosti); vnitřní rozpolcenost pak 

přechází v ten, jindy zase v onen extrém.“76

                                                            
73

BOUYER, Louis. Vtělení – přirozená sakrálnost a křesť. liturgie. Mezinárodní katolická revue 
Communio 2003, roč. 7, č. 1–2, s. 74.
74

Srov. PŘIBYL Stanislav. Styl celebrace. Praha: Farní listy farnosti sv. Antonína 1998, roč. 7, č. 2, 
s. 1
Zde popisuje další typy:  Všedělal (il tuttofare) nikoho k ničemu nepustí, všechno musí dělat sám. 
Nedá se s ním spolupracovat při liturgii ani mimo ni. Dále P. Přibyl uzavírá své dělení typem, kterého 
nazývá Jevištní bavič – (angl. nejspíše entertainer). Ten oproti předchozímu žoviálně škádlí farníky a 
to i ve chvílích, kdy by mělo dojít k usebrání. Díky jeho sebepředvádění zcela zanikne význam 
posvátných úkonů, protože za nejdůležitější považuje to, co do bohoslužby sám „vmontoval“.
75 Srov. Rozhovor s Jakubem Zentnerem (29.12.2012), www.krasaliturgie.cz/rozhovory/rozhovor-s-
jakubem-zentnerem.html. Na těchto stránkách je vyzdvihována liturgie s výrazně potlačeným lidským 
prvkem za účelem dosažení vysoké estetické úrovně.
Srov. PŘIBYL Stanislav. Styl celebrace. Praha: Farní listy farnosti sv. Antonína 1998, roč. 7, č. 2 s. 1.
76 ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 90.
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Spiritualita kněze, který klade důraz především na lidství Krista, může sklouznout do 

péče o pozemskou stránku a sociálně spravedlivou společnost. Převládne-li u něj toto 

pojetí, je charakteristická snaha o profánnost a odsakralizovanost. Kněz, Alter Christus

tohoto typu, chce tudíž ve jménu evangelia zachránit lidskost liturgie a celého 

křesťanského náboženství. Nejpatrnější je toto pojetí v liturgii.77 Bohoslužby takto 

vedené se vyznačují civilností, která je pro návštěvníky kostela až zarážející. 

3.2. Odraz trinitologických extrémů ve spiritualitě a působení kněze

Zde bychom se rádi pozastavili nad myšlenkou: jakou mám představu o Bohu souvisí 

s tím, jakou mám představu o sobě. Je zde zřejmá souvislost ortodoxie a ortopraxe.

Uvědomění si trojosobového Boha má zásadní význam pro postoj ke světu. 

3.2.1. Monarchianismus

Monarchianismus (μόνoς monos jeden + ἀρχεῖν archein vládnout, začínat) je blud, 

který má mnoho podob. V jádru se jedná o to, že toto učení popírá tři osoby v jednom 

Bohu a naopak pro zdůraznění jednoty Boží tvrdí, že v Bohu je pouze jedna božská 

osoba, která se projevuje odlišnými způsoby (mody): jednou jako Otec, jednou jako Syn 

a jindy jako Duch svatý. V jedné z jeho podob – adopcianismu – jde o chápání výrazně 

nadřazené pozice otce. Může pramenit z dětských zážitků a vztahů v rodině. Právě tam, 

kde dominoval otec a nebylo místa pro diskuzi, může se pastorace představeného 

podobat jeho obrazu Boha. Je zde zřejmá souvislost s výzkumem, který uvádí Karl 

Frielingsdorf v knize s názvem: Falešné představy o Bohu.78 Uvádí, že ze vzorku asi 

600 osob, většinou svěcených, nebo řeholníků i laiků pracujících pro církev má 

představu trestajícího a odplácejícího Boha 94% (z tohoto počtu 9% opustil vlastní otec 

ve válce). Boha výkonu, nenasytného a stále zvyšujícího své nadlidské požadavky si 

představuje 63% (většinou ročník 1955 – tedy doba poválečné expanze a zvyšování 

výkonu jejich rodičů, kteří na ně neměli čas). Pro 52% představuje Bůh účetního, 

pečlivě vážícího „má dáti – dal“. Na otázku, proč sekularizace v naší společnosti stále 

víc postupuje a proč církev stále více ztrácí na významu, by mohla být odpověď rovněž

                                                            
      77 Viz BOUŠE, Bonaventura. Odkaz a vzpomínky. Praha: Vyšehrad, 1999.

78 Viz FRIELINGSDORF, Karl. Falešné představy o Bohu. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 1995.
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v souvislosti s negativními představami o Bohu. Bůh je v těchto představách jako 

někdo, kdo neguje život, kdo škodí, pohrdá lidmi atd. 

Spiritualita kněze tohoto typu je ohrožením nejen pro něj, ale i pro ty, kterým toto 

pojetí Boha předkládá. Zde je pro okolí nebezpečí tím větší, čím urputněji tito lidé své 

představy šíří dál. S tím kontrastuje definice pastorace jako „podílu na milosrdné lásce 

Ježíše Krista“, jak ji uvádí v přednáškách předmětu pastorální teologie doc. Aleš 

Opatrný. V „měkčí“ formě představuje nebezpečí pro představené: „Jde například o 

problém, kdy je někdo jakoby neustále destinován na vyšší posty v církvi, a má potom 

coby představený ustavičně odpovědnost, kterou si „inferiorní“ nedokážou ani 

představit, prostě ji nevidí. Takový otec, který zná život pěšáků v církvi jenom 

teoreticky, má tendenci se domnívat, že šatí a živí celou komunitu Božího díla; odvykl si 

však zároveň slyšet protikladná stanoviska a nedokáže druhému naslouchat.“79

Pro osobnost kněze, ale i pro rodiče, vychovatele, pastorační pracovníky by se 

uvedené skutečnosti měly stát mementem. Je zřejmé, že příčiny ateismu můžeme hledat 

právě zde: snad je ospravedlnitelná nechuť věřit v Boha, který je takto představován.

3.2.2. Sabellianismus (modalismus)

Je jednou z odnoží modalismu (modus, způsob), kterou šířil Sabellius ve 3. století v 

Římě. Hlásal, že tři osoby jsou jen jedním způsobem, jak se Bůh projevuje. Bůh se 

v této představě na nás dopouští podvodu. Jakákoli vztahovost mezi třemi osobami 

chybí.80 Odraz je nasnadě: proč bych nemohl jednat netransparentně i já, když 

z podobných mně neznámých důvodů jedná Bůh? A dnes zvlášť aktuální: „Jak mohl 

„bůh“ dopustit pluralitu (v názorech, typech spiritualit, houští nepřehlédnutelných 

kulturních proudů apod.). Proč je všechno ve světě tak složité? Je zapotřebí realitu 

zaokrouhlit – a především duchovní život nekomplikovat.“81 A pokud ze spirituality 

vylučuji pluralismus, mizí i tolerance k ostatním spiritualitám. Nekomplikovat myšlení 

sobě i jiným. Představit jim Boha jaksi jednoduššího, aby jej zejména ti prostší spíš 

pochopili…

Typ kněze, který je dopoledne politikem nebo organizátorem stavebních prací, 

odpoledne vyučuje náboženství, má přípravu katechumenů nebo snoubenců. K večerní 

                                                            
79 ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 84.
80 Srov. MÁDR, Otto. Osobnost kněze. Teologické texty 2009, roč. 20, č. 2, s. 81–82.
81 ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 85.
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liturgii, která by měla být zdrojem a vrcholem jeho duchovního života82 přistupuje 

vyčerpaný, nevyrovnaný a unavený. Spiritualita tím trpí a pak opravdu dojde na to, že 

se pro nedostatek vlastní invence snaží představit jim (ale i sobě!) Boha jaksi 

jednoduššího, aby jej spíš pochopili…83

3.2.3. Donatismus

Je pojmenován po schizmatickém biskupovi Donatovi ze severní Afriky. V době 

Augustinově se šířila obliba tohoto učení, jehož stoupenci byli „čistí, zbožní, svatí“. 

Byli toho mínění, že křest a svěcení jsou dary, které může člověk ztratit (proto také 

učení o opakovatelném křtu). Byli nesmiřitelní k odpadlictví a pokleskům, 

neumožňovali návrat do společenství ani po účinné lítosti. Pokládali se za elitu; věřili, 

že jsou naplněni Duchem. Společným jmenovatelem je perfekcionismus, pocit 

vyvolenosti, distanc od reality a hříšníka.

Pro spiritualitu kněze představuje nebezpečí povýšenost a nadřazenost, pramenící 

z toho, že svátost služebného kněžství nebude prožívat především jako službu. 

V literatuře je mnoho příkladů o tom, kam může dojít, pokud si toto kněz neosvojí.84

Příslušnost ke stavu kleriků je vnímána jako elitní. To je zakořeněno v dosud 

v některých zemích, které neprošly pronásledováním. Spravedlnost a náročnost je zde 

představována a vyžadována bez lásky. Altrichtrer poněkud expresivně varuje: Vznik 

ghett spravedlivých, kteří se těší jenom ze sebe a ze své dokonalosti; vždyť ti špatní 

„primitivové“ venku jenom ruší modlitební a studijní klid.85 Při našem postním snažení 

si i my musíme dát pozor, abychom nebyli dle výstižného vyjádření jednoho z našich 

biskupů „duchovními atlety“. 

3.2.4. Semipelagianismus

Pelagius, mnich z Anglie, vystoupil se zdůrazňováním lidské vůle. Projevy tohoto 

směru popisuje Michal Altrichter S.J.: „Člověk musí nejprve silou své svobody vykonat 

                                                            
      82 Viz PO 5, Dokumenty II. vatikánského koncilu.
      83 ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 85.

84 Srov. ROYANNAIS, Patrick. Být knězem církve v krizi. Teologické texty 2009, roč. 20, č. 2, 

s. 58–64. 

Srov. též: RÝPAR F., K dnešní diskuzi o knězi a kněžství. Řím: Studie č. 20, 1969, s. 470–482.
85 ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 87.
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přípravné úkony pro přijetí víry, pak teprve přijde milost Boží. Důležitý je program 

práce, harmonogram metodologického uchopení problematiky a systematická 

důslednost, která nezná odkladu. Kdo nestíhá tempo, odřízne se. Po přijetí milosti musí 

věřící silou své vůle podat stoprocentní výkon vytrvalosti, aby dosáhl také konečné 

spásy. Tedy spása coby mechanický výkon, částečná samospasitelnost. Nejdříve pracuji 

já, přirozeně, a nejlépe dnem i nocí, pak až se může nasadit Bůh. (Slýcháme: „Ti kněží 

vůbec nerozumějí lidskému životu: co vůbec vědí o financích, živobytí rodin a starostech 

nás smrtelníků.“)86

Jsou duchovní, kterým je životní styl současníků cizí. Často je to tím, že žije 

v církevním zařízení, které se o jeho materiální stránku postará.87 Ti jsou vystaveni 

zklamání při neúspěchu v pastoraci, který je způsobený tím, že nechápou časové 

zaneprázdnění jiných a kladou přehnané nároky na počty modliteb, které doporučují. 

Tento typ kněze je obklopen lidmi, kteří mu pochlebují. I on žije v domění, že spása 

závisí na výkonu. 

Když současný papež František obdržel jako dar ujištění jisté diecéze, že se za něj 

pomodlili celkem 3 753 růženců (nevím, zda přesné číslo), zhodnotil tuto aktivitu 

slovem „pelagianismus“. Opáčil, zda by prostě nestačilo říci, že se za něj modlí.

Pokud se v předchozím rozboru podařilo dokázat spojitost ortodoxie s ortopraxí, 

pokračujme dále a zamýšlejme se v následující části nad vztahem ortodoxie a 

spirituality.

3.3. Překonávání extrémů zdravou kněžskou spiritualitou a ortodoxií, 

tedy naukou o pravé boholidské přirozenosti Krista a Boží Trojici

Pokud se tato třetí kapitola zabývala prorůstáním zmíněných bludů do našeho 

jednání, o to důležitější je nastínění východisek. Například svatá Terezie od Ježíše 

zdůrazňovala a zvlášť doporučovala88, abychom v modlitbě nikdy nepouštěli ze zřetele 

rozjímání Spasitelova lidství, neboť je to cesta, která vede naši duši k jeho božství. 

Právě skrze lidství Ježíše Krista dospějeme k nejvyšší kontemplaci. 

                                                            
86

ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 88.
      87 Viz COZZENS, Donald B. Měnící se tvář kněžství.

88
Viz TEREZIE OD JEŽÍŠE, Hrad duše, kap. 7 a 22 (srov. Hrad v nitru, Kostelní Vydří:

Karmelitánské nakladatelství, 2003).
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Michal Altrichter optimisticky uvádí, že extrémy hynou ve svých teoriích.89

(Můžeme trochu skepticky dodat, že žijí v praxi.) Neosvědčí se trvaleji (věčně). Každý 

člověk má sklon k určité herezi a tudíž k určité karikatuře. Je obtížné přitakávat 

k jednomu z obou extrémů. Celek je totiž „Bůh v člověku“ a „člověk v Bohu“, přičemž 

je Kristus celý Bůh a celý člověk. Duchovní léčba dle Altrichtera začíná tam, kde 

alespoň jednou denně vyhledávám setkání s Pánem tak, aby mi nikdo a nic do této 

„krajiny“ nemohlo vstoupit. On se však může bez našeho omezování modlit v nás. 

Modlitbou potvrzujeme vztah.90

Uvědomíme-li si, že náš Bůh je trojosobový, znamená to nároky na komunikaci i 

kooperaci jak v horizontální, diabatické rovině mezi kněžími, tak v rovině vertikální: ve 

směru k lidem, ke kterým je poslán, mezi knězem, biskupem a jeho jáhny. Poněkud 

provokativní hodnocení psychologické trinitární teorie je uvedeno v knize C.V.

Pospíšila. V odkazu na knihu O. DU ROY popisuje souvislost celibátu s možnou 

deformací ideálu svobody pro Boží království: „Je třeba připustit, že v předkládaném 

obrazu Boha vždy hraje určitou roli sebeprůmět předkládajícího. Nejde snad poznání 

Boha ruku v ruce se sebepoznáním? Pokud by měl celibát soběstačnost a negaci 

bytostných racionalistických charakteristik lidské osoby, jednalo by se o hlubokou 

deformaci ideálu svobody pro Boží království, který je ve své kristovské formě jistě 

velkolepou otevřeností společenství s druhým… takový ideál je pak pochopitelně 

bytostně trinitární skutečností, protože osoby Trojice jsou dokonalou otevřeností, 

dokonalým sebedarováním, dokonalým přijetím druhých. Dospěje-li ale teolog 

k jedinému Bohu jako k „superobjektu“, v němž jsou osoby Otce, Syna a Ducha svatého 

v zásadě jen jeho vnitřními mohutnostmi, musí to nevyhnutelně deformovat také 

pojímání svobody pro Boží království, která se tak stává „pouhým celibátem“. 91

V rovnováze aktivity a spirituality je možno spatřovat lék, jak osobnost udržet 

vyváženou. K tomu nám opět jako vzor poslouží trinitární teologie, teorie 

vnitrobožských vztahů a osvojení si pojmu perichoreze – vztahu, v němž každá osoba je 

naplněná radostí z prorůstání do druhé. Výraz pochází z řečtiny, kde peri znamená 

uvnitř a corein jíti. 

„Je zcela logické, že pokud má někdo přebývat v srdci toho druhého, musí tam pro 

něho být místo. Lze tedy říci, že přebývat v srdci druhého je možno jen natolik, nakolik 

                                                            
89 Srov. ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 90.
90 Srov. ALTRICHTER, Michal S.J. Příručka spirituální teologie, s. 91.
91

POSPÍŠIL, Ctirad Václav.  Jako v nebi, tak i na zemi. Praha: Krystal OP, 2007,  s. 334–335.
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ten druhý ustoupí, nakolik se zřekne sebe sama.“92 Z uvedeného vyplývá možná pro 

někoho nový smysl askeze. „Perichoretický model je tedy protijedem, který nás léčí 

z chorobně úzké a do sebe uzavřené specializovanosti.“93 Důležitost správného 

pochopení láskyplného prorůstání, kterým je výše zmíněný pojem perichoreze, je 

naprosto stěžejní. Zejména pro hlásání kérygmatu. Pokřivená teologie je totiž příčinou, 

že lidé v Boha nevěří.

Nesnáze spojené s hlásáním vyjádřil nejlépe prof. C.V. Pospíšil těmito větami: 

„Nikdy dříve jsem tak intenzivně nepociťoval, že ve srovnání s mystériem, o němž 

pojednávám, je má erudice hrubě nedostatečná a mé literární schopnosti bolestně 

neadekvátní. …zakoušel jsem něco z toho, že zahlížení Boha je nevyhnutelně na hranici 

odchodu z tohoto světa, a to se vším, co k tomu patří. Určité prožitky jsou nejen

nesdělitelné, nýbrž také neopakovatelné, poněvadž nespadají do oblasti 

experimentování.“94

                                                            
92

POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Cesty k trinitární spiritualitě. Teologické texty 2000, roč. 11, č. 4, s. 141.
93

POSPÍŠIL, Ctirad Václav.  Jako v nebi, tak i na zemi. s. 391.
94

POSPÍŠIL, Ctirad Václav.  Jako v nebi, tak i na zemi. s. 553.
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4. Spirituality kněžství pro budoucnost

Při pohledu do budoucnosti dle Jana Pavla II. kněz nesmí mít strach, že bude 

nemoderní, protože lidské „dnes“ každého kněze je napojeno na „dnes“ Krista 

Vykupitele.95 Zamýšlejme se dále nad vztahem spirituality, zejména spirituality 

služebného kněžství směrem k působení navenek.

Náročnost, ale i pochopení toho, kdo se odhodlá žít jako „alter Christus“ je zřejmá 

z dekretu o životě a službě kněží Presbyterium ordinis: „V dnešním světě je tolik úkolů, 

které lidé musí plnit, tolik problémů, kterými se trápí a které musí často rychle řešit, že 

se nezřídka ocitají v nesnázích ti, kteří se rozptylují na různé strany. Rovněž kněží, 

vázaní a rozptylovaní četnými povinnostmi svého úřadu si mohou s obavou klást otázku, 

jakým způsobem mají sladit v jednotu vnější činnost a vnitřní život.“96

Vycházíme z jedné možných definic spirituality, která zní: „Spirituální teologie je 

teologická disciplína, která na základě biblického Zjevení a kvalifikované křesťanské 

zkušenosti systematicky zkoumá sjednocení člověka s Bohem v Kristu, k němuž dochází 

působením Ducha svatého v dějinách církve a světa a lidskou spoluprací a popisuje 

jeho organický rozvoj od počátku až po dosažení svatosti se zohledněním rozmanitosti a 

neopakovatelnosti jednotlivých cest.“97

Paradoxně nejúčinnější a nejnáročnější spiritualitou je tedy proces sjednocování 

člověka s Bohem, který je trojosobový. Má-li kněz dík nezvládnuté trinitologii tendence 

k monoteismu, bude upřednostňovat monarchický a autoritářský způsob i ve svém 

působení.98 Uvědomuje-li si však trojosobovost, nebude mít problém s rozdělováním 

kompetencí, pravomocí mezi sobě svěřené. 99

                                                            
      

95
Srov. JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 93.

96
PO 14, Dokumenty II. vatikánského koncilu. čl. 14, s. 327.

97
KOHUT, Pavel Vojtěch. Co je spirituální teologie?, s. 34.

98 Viz INSTRUKCE k některým otázkám…Praha: sekretariát ČBK, 2001.
99 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Cesty k trinitární spiritualitě. Teologické texty 2000, roč. 11, č. 4, 
s. 138–142.
S touto ochotou k předávání kompetencí a dokonce s radostí „podělit se“ jsem se osobně setkal 
u P. Václava Malého a P. Jana Baxanta (přes jejich rozdílnou spiritualitu!), kdy jako kněží působili 
v naší farnosti, tedy ještě v době před jejich biskupským svěcením.
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4.1. Budoucnost spirituality kněze, která vyvěrá z plodů minulosti

Co je vlastně myšleno spiritualitou diecézního kněze? Může žít dnes ve velkoměstě 

s důrazem na zachování přírody a prožívat spiritualitu svatého Františka? Jako 

nenajdeme odpověď ve zjednodušujícím moralismu typu: „existuje jediná spiritualita a 

to spiritualita Ježíše Krista“ (větu vyslovoval K. Pilík), tak ji nenajdeme ani ve 

shovívavě „pomocné“ nadřazenosti řeholníka, který hledí spatra na diecézní kněžství. 

Za zmíněnou spiritualitu františkánské prostoty bychom mohli jistě dosadit spiritualitu 

ignaciánskou,100 fokolarínskou a jiné typy.

Je pěkné, když řekneme, že různé typy a přístupy kněží žijí pospolu. Ale musíme 

často procházet osobními střety. Bolí nás nešikovnost „prkenných“ řeholníků, kteří 

neprošli pastoračním tréninkem Litoměřic, jako nás bolí nevyhraněnost kněze 

diecézního, který si s charismatem jinakosti neví rady.101

Jak vyplývá z literatury, byla to doba pronásledování, která různé spirituality 

dokázala spojovat. Ve sborníku, který sestavil Vojtěch Vlček102  je popisována situace, 

kdy jezuita spolu s dominikánem pracují v dílně a naplňují tak benediktinské heslo

Modlitba a práce: „…věřím, že ty košíky, které jsme s dr. Dacíkem pletli, měly pečeť 

požehnání, a těšili jsme se z toho, že poslouží k dobrému účelu: třeba v nich bude spát 

dítě, nebo do nich někde nasbírají ovoce.“

Tamtéž vzpomíná P. František Lízna na své nejhezčí kněžské působiště mezi 

mentálně a fyzicky postiženými chlapci. A v cele samotky chodil ode zdi ke zdi a 

intenzívně se modlil. „Právě tam jsem prožíval nejhlubší duchovní zážitky blízkosti 

Boží“.103

Stojí za zmínku, že po zkušenostech padesátých let byl poprvé předmět Spirituální 

teologie zařazen do výuky právě na litoměřické fakultě až v 70. letech a to na katedře 

teologie praktické.104 Na rozvrh se dostal hned v prvním ročníku. Nepředcházely tomu 

zkušenosti z doby útlaku? Následovalo nadšení z relativního uvolnění v době tzv. 

                                                            
100 Srov. NICOLÁS Adolfo. Ignaciánská spiritualita je vhodná pro sekularizovanou Evropu. 
(10.8.2010), <www.jesuit.cz/clanek.php?id=560>
Spiritualita. (29.12.2012), <www.jesuit.cz/spiritualita.php>
Viz Co je premonstrátská spiritualita? (29.12.2012), <www.premonstrati.org/?s=spiritualita>
101 Viz ALTRICHTER, Michal a kol. Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální 
teologie k 800. výročí. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2005.
102 Viz VLČEK, Vojtěch. Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006.
103

VLČEK, Vojtěch. Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. s. 229.
104 Srov. ALTRICHTER, Michal. Vývoj oboru spirituální teologie v čes. zemích po roce 1990. 
Miscellanea Jesuitica III. s. 196–208. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010.
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pražského jara. Přísun literatury ze zahraničí. Možnost zahraničních cest, výměna 

zkušeností. Důležitá byla recepce Karla Rahnera. Michal Altrichter v uvedeném článku 

však poznamenává, že později byl předmět spirituální teologie nahrazen pětiletým 

kurzem asketiky; tento kurz býval kvůli četným brigádám, které byly na úkor řádné 

výuky, zařazován hned po obědě105 (!).

V uvedeném sborníku o současné spiritualitě je též výslovná zmínka, potvrzující 

směr a členění předkládané práce, že spirituální teologie přímo souvisí 

s interdisciplinárními přesahy (exkurze do literatury, kultury obecně, psychologie, dějin 

dogmatu a systematické teologie apod.).106

4.2. Svatost kněze, nebo vzdělanost kněze?

Důraz na intelektuální přípravu bude stále vzrůstat.107 Otázku v nadpisu jsme položili 

úmyslně tak, aby provokovala. V této souvislosti zaznamenáváme někdy falešný 

přístup, který staví „zbožnost“ proti vzdělanosti služebníků svátostného kněžství. 

Nejlépe je tento falešný postoj demaskován úsměvně v následujícím příspěvku Jana 

Polívky v příspěvku nazvaném příznačně Intelektuální výchova kněze, publikovaném 

v uvedeném sborníku108: „Zajímavé je, jak u nás katolíků pevně zakotvil jev, který jsem 

si sám pro sebe nazval syndromem sv. Jana Marii Vianneye. Farář arský se bere jako 

prosťáček, člověk intelektu mdlého, leč krásných emocí a hluboké víry, který se sice 

neučil právě valně, ale o to víc byl pro svou prostotu a nedostatky intelektu obdarován. 

Nejedná se o nic víc, než o další iluzi. Nejspíš těch, kteří sami moc rozumu nepobrali, 

proto jej podceňují a mohou si dušičku hladit tímto názorem. Nejedná se o lidi prosté, 

protože prostota je výslednicí řady kladných rysů, mj. dosti vysokého stupně moudrosti 

a zralosti. Pravda o faráři arském je jiná: Neměl sice zrovna dobrou mechanickou 

paměť (takže např. u jazyků byly značné problémy)… rozborem jeho písemností a 

případů, které řešil, se však došlo k závěru, že to byl muž velmi dobrého intelektu. 

Chápu, že by bylo efektnější, kdyby byl úplný hlupáček. Naivní duše by se široce 

rozevřenými zraky pravila: zázrak, tak, jak to praví v mnoha jiných situacích. Bůh si 

však nelibuje v povrchních efektech a jeho zázraky jsou většinou velmi diskrétní.“

                                                            
105 Srov. ALTRICHTER, Michal. Vývoj oboru spirituální teologie v čes.zemích po roce 1990, s. 198.
106 Viz CUSKELLY, E.J. Současná spiritualita. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994.
107 Srov. JAN PAVEL II. Dar a tajemství. s. 100–101.
108 DOLISTA J., LÍSKOVÁ P. Kněz strážce majáku? České Budějovice: Sdružení sv.Jana Nep. 
Neumanna, 1997 s. 48.
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Produktem těchto „výchovných“ stereotypů jsou kněží hodní, ale takoví, kteří jsou 

tzv. pietisty a velmi náchylní k fundamentalismu, neschopní o víře přemýšlet. Toto 

odvážné tvrzení koresponduje s výzvou samotného papeže Benedikta XVI., který při 

odletu z naší vlasti v září roku 2009 kladl důraz na tři věci pro naši církev 

nejpotřebnější: vzdělání, charitu a schopnost kontaktu s intelektuálním světem, který má 

třeba k církvi daleko.

Z toho vyplývá důležitost jak kultivace srdce, tak i samotného vzdělání. Vzdělání 

totiž umožní širší záběr a přesah spiritualit, který druhé osloví. Syntéza rozličných 

druhů spiritualit je skutečně možná. Zpravidla ovšem u světců.

„Don Bosco byl vlastně takovou třešinkou na spirituálním dortu smíchaném z přísad 

od sv. Ignáce z Loyoly, přes Filipa Neriho, Františka Saleského, Vincence z Pauly, 

Alfonsa z Liguori po Josefa Cafassa. Od Ignáce si Bosco vzal exercicie (slůvko na 

dobrou noc a cvičení šťastné smrti), od Filipa veselí a radost, od Františka Saleského 

laskavost a svatost pro všechny, od Vincence heslo „Vaším klášterem bude ulice“, od 

Alfonsa přesvědčení, že lépe než bojovat s hříšností je hříšnosti předcházet plněním 

povinností, od Cafassa starost o nejposlednější z posledních.“109 Pokud bychom však 

čekali po této syntéze zobecnění a univerzalitu, autor nás vyvedl z naděje tvrzením: 

„Spirituální dort, který vyrobil, je typický a nezaměnitelný, říká se mu salesiánská 

spiritualita.“

4.3. Výhled do budoucnosti, vliv studia na osobnost kněze

Životní styl kněze ovlivňuje tvář církve budoucích let.110 Strukturování minulosti, 

současnosti i budoucnosti typů spiritualit je o to obtížnější, uvědomíme-li si, že v Církvi 

se odehrává trojí proces současně: vznikání, rozkvět, zanikání. Všechno trvale a 

současně. Všechna tato stadia jsou cenná před Bohem a jsou v jeho plánu.111

Vnitřní život a spiritualita kněze musí jít ruku v ruce s pohledem upřeným na Krista. 

V předchozí stati jsme poukázali na falešný rozpor mezi zbožností a vzděláním. Nesmí 

být uměle budovaný protiklad mezi zbožností a intelektuálním životem. Intelektuální 

život kněží se musí prohloubit. Není bez užitku zopakovat, že kněží, kteří pravidelně 

studují, se modlí jinak. Najdou zase smysl liturgických gest. Jejich prožívání 

                                                            
109 JANČAŘÍK, Zdeněk. Slovo redakce. Salesiánský magazín č.1/2014, s. 2.
110 Srov. DOLISTA, Josef. O podstatě kněžské služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 
1998, s. 73.
111

Srov. MÁDR, Otto. Slovo o této době. Praha: Zvon, 1992, s. 237.
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svátostných úkonů se bude blížit Bulgakovovu hlubokému pocitu při svěcení: 

„Uchovávám ve svém srdci posvátnou vzpomínku. Tekly mi slzy radosti a  neklidu, slova 

lásky a přátelského povzbuzování. Doma jsem byl sám se svým synem, který byl v tyto 

dny pro mě obrovskou a radostnou podporou…Jestli je možné vyjádřit nevyjádřitelné, 

řekl bych, že toto jáhenské svěcení jsem prožíval jako ohnivou zkušenost. Nejvzrušivější 

byl jistě průchod carskými vraty a přiblížení se k svatému oltáři. Bylo to jako projít 

ohněm, ohněm spalujícím, který osvěcoval a obnovoval. Byl to vstup do  jiného světa, do 

nebeského království. Byl to začátek nového stavu bytí…“112

Sám na sobě pociťuji, co jsem se dočetl v článku Jos. Dolisty „Profesionální 

odbornost kněze“113. Autor uvádí, že námahu vydávanou při studiu je nutno považovat 

za jednu z forem pastorační služby. Pokud má někdo se studiem větší potíže, může si 

připomenout větu, která definuje pojem pastorace jako podíl na milosrdné lásce Ježíše 

Krista. A býtve spojení s Ním a s Jeho námahou (je důvodné domnívat se, že i náš Pán 

se učil a to ne lehce – byl přece zcela člověkem). Námaha spiritualitu posvětí. Připravuji 

se přece, abych lépe odpovídal na otázky v pastoraci kladené. Z tohoto důvodu je 

studium teologie jednou z hlavních inspirací pro duchovní život. V dokumentu Pastores 

dabo vobis Jana Pavla II. je o tomto jasná zmínka: „Je přímo zdrojem a živnou půdou.“

114 Dokument varuje před tendencemi snižovat úroveň a důležitost studií a před 

stavěním do protikladu zbožnost (svatost) a intelektuální formaci. 

Jen tak bude moci nositel služebného kněžství vytvářet vlastní styl, podobný i 

nepodobný okolí – a tím bude poukazovat na Krista. Má-li totiž být kněz více „Alter 

Christus“, neznamená to apel být dnes více lidským? Občas jsme jako uznání slyšeli o 

duchovním: on je takový normální. Podobně, jako prostý pozdrav papeže Františka 

překvapil miliony. Návrat k lidství. Nezanedbali jsme na sobě Ježíšovo lidství? Právě 

zdravá spiritualita obsahující nejen vertikálu, ale i horizontálu, tedy kříž – je vyrovnaná.

„Návrat k pramenům po II. vatikánském koncilu, řeholní řády se vracejí ke studiu 

období svého vzniku, aby znovu objevily počáteční podobu své duchovnosti. Bolestné 

očištění od „naplavenin“. Jsme na začátku nové éry křesťanství.“ Tak by se dal shrnout 

povzbudivý příspěvek jezuity Marko Ivana Rupnika s názvem Duchovní život 

v uvedeném sborníku.115

                                                            
112 Srov. SLÁDEK, Karel. Svátostné kněžství S.Bulgakova. Mezinárodní katolická revue Communio
2009, roč. 13, č. 2, s. 152–162.
113 Viz DOLISTA J., LÍSKOVÁ P. Kněz strážce majáku? 
114 Srov. Jan Pavel II., Pastores dabo vobis, čl. 56.
115 Viz ŠPIDLÍK, Tomáš a kol. Spiritualita, formácia a kultura. Velehrad: Refugium, 2005.
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Závěr

V úvodu práce jsme nastolili otázku, nakolik je spiritualita kněze odlišná od 

spirituality křesťana, nositele všeobecného kněžství, které vyplývá ze křtu. Nositel 

služebného kněžství je jednou provždy vybaven svátostnou milostí, se kterou 

spolupracuje. Tato spolupráce se děje podle stupně jeho lidské zralosti. Promítá se do ní 

jeho vlastní chápání Kristovy osoby. Na lidskou stránku Božího Syna můžeme pohlížet 

z různých úhlů.  Kněz se musí snažit kultivovat své lidství a blížit se tak k dokonalosti 

Krista – který byl homo perfectus, dokonalý člověk. 

Odpověď na otázku z úvodu práce, nakolik je spiritualita kněží odrazem přirozených 

vlastností, nám podává první kapitola. Viděli jsme, že kněz se musí smířit se svou 

lidskou stránkou a přijmout ji. Jisté napětí představuje, že lidská stránka kněze, jeho 

přirozené a zděděné vlastnosti a sklony musí být integrovány do snahy zprostředkovat 

těm, ke kterým je poslán, Krista co nejvěrněji. Pak totiž bude přijat společenstvím, do 

kterého bude církví vyslán. Čím víc se bude snažit být univerzální, v nejlepším smyslu 

slova „katolický“, tím vstřícněji jej druzí akceptují. Viděli jsme, že snaha co nejvíc se 

Kristu přiblížit bude působit jako jednotící prvek i v církvi.

O důležitosti a rozmanitosti vztahů kněze k Církvi jsme se přesvědčili ve druhé 

kapitole, pojednávající a popisující ekleziální modely Avery Dullese. V našem českém 

jazyce podobně jako v některých jazycích slovanských je již pojem kněz etymologicky 

spojován s čímsi nadřazeným – slovem knieža. V době raného feudalizmu mohlo jít o 

klad, privilegium úcty, ale dnes si spíše uvědomujeme zátěž minulosti. Již v onom 

substantivu se totiž odráží přístup ke knězi jako k někomu nadřazenému. Není 

v latinském jazyce sacerdos, nebo dokonce v řečtině presbutero (tj. starší) výstižnější? 

Ano, řekneme-li o někom, že je služebně starší, nevyvyšujeme jej jako knieža!

Pro naše vnímání kněze je přitažlivější, když k němu máme lidsky blíže. V době 

komunismu, kdy mnozí nemohli studovat svůj obor, jsme byli obohaceni biskupem 

Karlem Herbstem (původní profesí opravář lokomotiv), prof. Ctiradem V. Pospíšilem 

(slaboproud elektro – odtud trinitární schémata!). O kvalitě těch služebníků církve, kteří 

prošli civilním zaměstnáním jsme se přesvědčili. Nejde ovšem jen o tlak z nutnosti 

v době nesvobody. V časopise Christ in der Gegenwart (24.11. 2013) je informace, že 

papežem Františkem potvrzený arcibiskup salcburský, se starobylým titulem Primas 

Germaniens, Franz Lackner, byl původně vyučený elektrikář a poté voják UN na Kypru. 
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Jeho curriculum vitae opravdu neodpovídá tradičním představám o kněžském 

životopise. Pro jejich spiritualitu představovalo toto přiblížení Kristu, který „lidskýma 

rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval“ 

(GS 22) velký přínos. Zde je nutné vrátit se ke správnému chápání Chalcedonské 

definice a ke stati o nebezpečí sklonu k bludům, který má každý z nás: „Jaké důsledky 

by mělo, kdybychom popírali skutečnost, že Ježíš měl opravdu lidské srdce? Byla by to 

forma apollinarismu, monofysitismu a monotheletismu“, odpovídá prof. Pospíšil.

Třetí kapitola nám naznačuje odpověď na otázku z úvodu, jak kněžskou spiritualitu, 

ale i nás samotné mohou ovlivňovat starokřesťanské hereze. Pokud tato práce nastolila

otázku, do jaké míry se u kněze promítá správné chápání Krista, nabízí sebezpytný 

pohled i na každého z nás. Pokusili jsme se nalézt odpověď: správné chápání Krista je 

v chalcedonské definici, která jej představuje jako dokonalého člověka i dokonalého 

Boha. Je prospěšné uvědomit si, jak působí osobnost kněze na náš duchovní život. Ve 

stati, kde jsme se zabývali charakteristikami typů kněze a jejich přirozenými sklony 

jsme viděli, že nelze nikdy celého Krista vtěsnat do osoby svěceného služebníka. Je 

totiž sám člověkem vybraným z nás, se svými sklony, omezeními i chybami. Pokud si 

toto plně uvědomíme, nebudeme mít neoprávněné nároky na církev a nebudeme 

podléhat ohrožení víry při kontaktu s lidskou nedokonalostí.

Odpověď na to, jakého kněze Boží lid potřebuje, se snaží dát poslední část práce, 

zaměřená na budoucnost. Dnešní člověk je schopen přijmout rozdílnost kněží, pokud se 

co nejvíc ztotožňují s Kristem a nehledají pouze své uplatnění. Jinými slovy: lidé chtějí 

opravdového Krista, ale ne sebeprezentaci kněze!

Budeme-li odvážně modifikovat definici spirituální teologie, dojdeme k tomu, že 

spiritualita je definována jako záměrný proces sjednocování s Bohem v Kristu, ke 

kterému dochází působením Ducha svatého, za rozmanitosti a neopakovatelnosti 

různých cest.

Mohu-li, přidávám zde mé ryze osobní přesvědčení, které se mi v průběhu této práce 

potvrdilo: naše chápání Krista záleží na tom, jak jsme sami založeni: ne každému 

vyhovuje hodnotné umění, klasická hudba. Josef Zvěřina byl nadšený Kristem z portálu 

v burgundském Vézelay. Na mě od dětských let působila tajemnou přitažlivostí 

Kristova tvář z desek Mistra třeboňského oltáře, ale snažím se mít pochopení pro ty, 

kteří jsou osloveni obrazem Ježíšova milosrdenství Faustyny Kowalské. Někoho 

uchvátí černobílý film Piera Paola Passoliniho Evangelium svatého Matouše. Mnozí 

však raději přijmou barevné, sladší ztvárnění, kde se na Ježíšovo rameno snáší bělostná 
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holubice. Někdo se při poslechu Händelova oratoria Mesiáš nebo při Dvořákově Stabat 

Mater dostane k Bohu blíž, jiný až při spolču, při několika akordech kytarové písničky. 

Po prostudování tolika různých pohledů na našeho Pána a tolika životních osudů jeho 

následovníků je zřejmé, že největší zkouškou je nepohrdat vkusem, rozmanitými 

projevy a duchovními cestami kněží. Čím víc víme o jejich životě, tím jsou jejich 

postoje čitelnější. Tím víc ukazují na toho, kterému slouží. Pluralita, které se celý život 

učíme, je nosným a jediným vysvětlením oné „neopakovatelnosti“ cest.

Tato práce si dovoluje upozornit na nezanedbatelný fakt, související 

s rozmísťováním nositelů služebného kněžství; je to snad její „přidanou hodnotou“. 

Lidé, pokud mají jasné teologické zdůvodnění kroků kněze, dokáží jej lépe pochopit. 

Pokusili jsme se vysvětlit, že každý kněz interpretuje Krista tak, jak jej sám pojímá. 

Naše lidství se prostě v duchovním životě nedá zapřít. Při každém kérygmatu, 

vycházejícím z našich úst i činů je třeba si uvědomit, že On je větší. Zde zdůrazněme 

ale i nutnost ohleduplnosti při rozmísťování kněží, aby spiritualita kněze nekolidovala 

s charakterem farnosti, obce. Čím je spiritualita kněze univerzálnější, čím je méně 

vyhraněná, tím větší úhel v pastoraci může pokrýt. Rozmanitost spiritualit a typů může 

být obohacením společenství, do kterého je kněz biskupem vyslán. Pokud by to byl vždy 

episkopo, který vysílá presbutera, bylo by lépe.

Osvojme si větu z přednášky prof. Pospíšila: Teolog dobře ví, že přiměřená a 

nepřiměřená očekávání věřícího úzce souvisejí s tím, jaký obraz člověk nosí ve své 

mysli. Nesu v sobě já sám (nebo kněz, jehož poslali nadřízení do mé farnosti) obraz 

Trojice, nebo snad obraz jedinosti sobectví? Celou tuto práci provází zjištění, jak 

teologické disciplíny spolu těsně souvisejí. Snad na otázky, které jsme si (třeba přesně 

neformulované) kladli v souvislosti působením různých duchovních, nalezneme

odpovědi. Třeba až po studiu rozličných raně křesťanských proudů. Legitimní 

teologický pluralismus dává tak často odpovědi a pochopení projevů, nad kterými jsme

zůstávali dříve bezradní, nebo dokonce pohoršeni.

Ve farnosti, uvedené v předmluvě této práce se mihlo mnoho kněží. Zdatní či méně 

zdatní organizátoři, společenští manažeři, ale též introvertní a nesmělí. Docházíme

k závěru, že s předchozími jmenovanými vlastnostmi se můžeme setkat při kontaktu 

s jakýmkoli vedoucím pracovníkem v denní, profánní sféře. Ale od kněze očekáváme

muže modlitby, spolehlivost chlapa a stálou chuť přemýšlet, jaký náš Pán vlastně byl. A 

to se neobejde bez studia. 
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A spolehlivost a vlastnosti, které můžeme nazvat souhrnně „chlapské“, se neobejdou 

bez účasti na životních těžkostech, které zažívají tátové od rodin. Je úplně jedno, žije-li 

sám nebo v manželství. Záleží na tom, jestli se snaží žít k obrazu Trojice, která je 

vzorem komunikace. K tomu může učit jak manželka, tak společenství. Manželství 

vyžaduje odevzdání sebe lásce druhého a přijetí obětí; ty jsou ale nutné i v životě kněze, 

který si nemůže myslet, že se jim vyhne přijetím celibátu. Jakékoli společenství, má-li 

být funkční, pak vyžaduje zapomínání na sebe, člověk musí odložit samolibost a 

případnou řevnivost. Potlačovaná a na povrch vytrysklá agresivita je slabost, stejně jako 

je slabostí přílišná (vychovatelé říkají dětinská) kritičnost a rebelantství.  

K tomu, abychom nalezli odvahu k zřeknutí sebe, které hraničí s nebytím a je často 

proti pudu sebezáchovy, nás povzbuzují slova o našem Pánu:

Způsobem bytí byl roven Bohu, 

a přece na své rovnosti nelpěl,

nýbrž sám sebe zmařil,

vzal na sebe způsob služebníka,

stal se jedním z lidí.

(Flp 2, 6–7a)

A ona perichoreze, tajemná vlastnost, kdy jeden má dokonalou radost teprve ze štěstí 

druhého, je dle první kapitoly knihy Geneze cílem veškerého bytí.  
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