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Motto:
Ovšem, církevje ve velké krizi:
člověk musí vynaložit mnoho úsilí,
jestliže se snaží to nevidět nebo nevzít na vědomí.
Avšak ten, kdo si tuto skutečnost přizná,
nemusí se nutně zařadit mezi
notorické naříkače a malověrné škarohlídy.
Tomáš Halík: Je církev v krizovém stavu?1

1 In: Dolista, J.; Lísková. P. eds. 1997. Kněz - strážce majáku?
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Abstrakt

Práce se zabývá krizí římskokatolického kněžství v rámci české církve a
společnosti. Jejím cílem je doložit existenci této krize, popsat ji, zdokumentovat její
projevy a nalézt možné zdroje její současné podoby. Zásadní výzkumnou otázkou, na
kterou se práce snaží odpovědět, je: Proč je současné kněžství u nás v krizi?
Prostřednictvím historického exkurzu práce dokládá kontext, ve kterém se
formovalo kněžství v klíčových

etapách

dějin

světové

a

později

i

české

Římskokatolické církve. Sleduje tak krystalizaci kněžské role v přímé korespondenci
s historickými událostmi. Tento proces dokumentuje až k současnému pojetí kněžství a
jeho naplňování u nás. Prostřednictvím převzatých kvantitativně zpracovaných dat
z empirických

šetření

od

renomovaných

statistických

agentur

a

vlastního

kvalitativního výzkumu předkládá rozbor rovin, které sehrávají zásadní roli v
projevech zmíněné krize. Na základě uvedených postupů formuluje předpokládané
zdroje resp. příčiny této krize a odpovídá na otázku, proč ji pociťují kněží i převážná
část ostatních členů Římskokatolické církve.
Přínosem práce je zmapování originality římskokatolického pojetí křesťanského
kněžství, které hledá v historii církve své naplnění. Poskytuje vhled do dané
problematiky prostřednictvím dostupné literatury

a reflektovaných zkušeností

diecézních i řeholních kněží. Závěry práce jsou úzce spjaté s českým prostředím a
specifickými podmínkami české církve a to konkrétně v rovině společenské,
organizační, psychologické i teologické. Nelze jednoznačně stanovit hlavní příčinu
této krize, ovšem na základě získaných poznatků se v práci profiluje řada zdrojů, které
smysluplně odpovídají na výzkumnou otázku. U nás je v současnosti takovým
doložitelným zdrojem například nedostatečná atraktivita kněžského povolání pro jeho
případné zájemce. Závěry potvrzují a doplňují obdobné výzkumy zabývající se tímto
tématem.
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Úvod
Počátečním impulsem, který mě nasměroval k pokusu zpracovat téma kořenů,
symptomů i východisek z krize současného kněžství, byl osobní kontakt s desítkami
kněží. Tento kontakt byl na mnoze natolik intenzivní, že mi umožňoval seznámit se s
radostmi i starostmi těchto konkrétních lidí. Navíc v prostředí, kde tito lidé pracují,
působí popř. působili, tedy především v Římskokatolické církvi, ale i v různých
formách komunit a aktivit s ní přímo či nepřímo spojených, se téma faktického stavu
kněžství i jeho teologického podloží dlouhodobě a zevrubně diskutuje a je pokládáno
za podstatné. Přitom se většina diskusí na téma kněžství točí kolem několika málo
konstant - z nichž naprosto dominantní je otázka celibátu - prostřednictvím kterých
jsou předkládána různá řešení; dobře to dokumentují např. internetové debaty na toto
téma,2 nebo i pokusy o seriozní návrhy řešení stavu, kdy skoro polovina
římskokatolických farností je u nás neobsazená místním farářem.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem jsem se rozhodl využít možnosti aparátu,
kterým mne vybavilo studium

sociologie, k

systematičtějšímu prozkoumání

současného stavu. Jsem totiž přesvědčen, že situace, ve které se současné kněžství
v Česku nachází, je vyústěním celé řady událostí a zejména procesů, z nichž některé
jsou specificky „české“, jiné ale minimálně „evropské“, či dokonce „západní“, a že
teprve jejich syntetizujícím zhodnocením bude možné přiměřeněji tuto situaci
reflektovat. Budu se při tom samozřejmě opírat o některé významné literární
(teologické, religionistické, historické) prameny, ale jen do té míry, abych si jimi
připravil půdu k vyhodnocení vlastního kvalitativního výzkumu, který vychází
z rozhovorů vedených s určitým vzorkem současných kněží (vybraných tak, aby
alespoň z hlediska věku, lidské i kněžské zkušenosti případně původu pokrývali
některé typické charakteristiky dnešních katolických kněží u nás). Vše pak vyústí
konfrontací získaných výsledků s daty, která poskytl obdobný výzkum o polských
kněžích u nás, doplněnými svědectvím polského kněze z mého souboru. Srovnáním
naší situace s polskou - naprosto ojedinělou - vyniknou hlavní zdroje této odlišnosti
v přístupu ke kněžské službě. Půjde přitom o pohled sociálně-kultumě antropologický,
nikoliv primárně teologický.

2 v iz například diskuse na www.christnet.cz: Jak byste řešil/a nedostatek kněží a pastýřů; Duchovní povolání;
nebo články PhDr. Jeronýma Klim eše PhD, např. Biskupská antikoncepce a náboženství smrti
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1

Základní východiska

1.1 Cíle
Základním předpokladem, který je určující pro stanovení cílů mé práce, je fakt,
že se kněžství v Česku, ale nejenom v Česku, dostalo do krize. Cílem mé práce je tak
nejprve doložit, že tomu tak skutečně je, a následně se pokusit najít relevantní
odpověď na otázku, proč tomu tak je. Proč je dnes kněžství ve své současné podobě v
krizi?
Cíle jednotlivých kapitol jsou formulovány vždy na jejich začátku. Cíle
samotného výzkumu jsou podrobněji rozvedeny v 2. kapitole věnované metodám a
v úvodu 6. kapitoly, která především z něj vychází. Zde uvedu pouze jeho hlavní
záměr, a tím bylo zjistit, jak interpretují kněžství sami kněží. A to jak své osobní, tak
kněžství obecně.
Neaspiruji na vystižení a zmapování všech aspektů, rovin, pohledů atd.
promítajících se do problematiky současného kněžství a podílejících se tak i na jeho
krizovém stavu, ale usiluji o to, nalézt a obhájit právě ty aspekty, roviny, pohledy atd.,
které jsou pro zodpovězení vytyčené otázky zásadní.

1.2 Vymezení pojmu kněz
V

této kapitole budu sledovat vývoj obřadnictví obecně. Proto se při

vymezování pojmu kněz z počátku omezím na obecnější termín obřadník. Přestože je
termínu kněz3 běžně užíváno k označení obřadníků i jiných než křesťanských církví (i
autoritami v oboru religionistiky, filosofie náboženství atd.), je toto označení
v obecném kontextu zavádějící a nepřesné. Proto se raději přidržím termínu obřadník,
abych se poté mohl opřít o konkrétní náplň termínu kněz, jak je vyjadřován
římskokatolickou konfesí.
Nejprve shrnu základní religionistické poznatky (případně poznatky sociologie
náboženství), které se pojí k náboženství. Východiskem je následující popis, který
pochází od klasika sociologie náboženství Émile Durkheima:
3 Termín obřadník - jako primární pojem - jsem našel pouze u Jana Sokola: Sokol, J. 2004. Člověk a
náboženství. Praha: Portál. Zatímco v několika dalších publikacích 1) Lužný, D. 1999. N ábožen ství a moderní
společnost. Bmo: Mas.U. 2 ) Skalický, K. 2005. Zápas sposvátnem . Bmo: CDK. 3) Paden, W.E. 2002. Bádání o
posvátnu — náboženství ve spektru interpretace. Bm o: Mas.U. - se píše vždy zásadně jen o kněžích; např.:
v kapitole N áboženství a historické fo rm y společenského u spořádání Paden píše: ...sta ro věk é m ěstské stá ty a
království, v nichž se vytvořilo vysoce specializované náboženské uspořádání se zřeteln ě odlišnou vrstvou kněží.
Tito náboženští specialisté vytvá řejí hierarchii sou běžn ě s centralizací... [Paden 2002, s. 52]
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V

náboženství je cosi věčného, co přežívá všechny jednotlivé symboly, do nichž

se náboženské myšlení postupně halí. Neexistuje žádná společnost, jež by necítila
potřebu pravidelně udržovat a upevňovat kolektivní pocity a ideje utvářející její
jednotu a osobitost. Této morální obnovy lze dosáhnout jedině prostřednictvím
střetávání, shromáždění a kongregací, p ři nichž se jednotlivci spolu sejdou, navzájem
se sblíží, a tak společně utvrdí své společné pocity; tyto obřady se svým cílem,
důsledky ani užíváním v ničem neliší od náboženských obřadů v pravém slova
smyslu...v náboženství je cosi věčného: je to kult a víra. Člověk by však nedokázal
světit svátky, aniž by v nich viděl nějaký smysl, ani by nepřijal víru, které by
nerozuměl. [Durkheim 2002, s. 460]
Obřadník je tedy ten, kdo má v dané společnosti kult a víru (v jiné, ale
ekvivalentní terminologii ritus a mýtus) na starosti a zastupuje danou společnost popř.
společenství vůči Bohu/božstvu. Je vnímán jako „odborník na Boha“ a zná způsob, jak
si ho naklonit (což může vést k magii), jak s ním komunikovat, jak tlumočit Boží přání
lidem (byť v tom má konkurenci mezi proroky), tak lidská přání Bohu.
Role obřadníka je obsazena prakticky ve všech známých civilizacích, což
jungiánsky orientované psychology či antropology náboženství vede k přesvědčení, že
obecně role obřadníka (podobně jako lékaře, krále, válečníka, matky, otce či učitele) je
archetypální.4 Významné z hlediska mé práce je hlavně to, že obřadnictví a to, čím
obřadník dané společnosti popř. společenství slouží, je objektivně vyžadováno
společenskou povahou náboženství: ve společnosti, která - slovy Durkheimovými cítí potřebu pravidelně udržovat a upevňovat kolektivní pocity a ideje utvářející její
jednotu a osobitost [Durkheim 2002, s. 462] - je nezbytné, aby naplňování této
potřeby bylo spolehlivě zajištěno. Garantem toho je právě role obřadníka, v případě
římskokatolické konfese kněze. Současně nám zde však krystalizuje jeden důležitý
faktor, který ústí do otázky: Co si počít s rolí obřadníka (kněze) ve společnosti, která je
tak výrazně individualistická jako ta naše? Rozsah individualismu pronikajícího do
církve ilustruje citace z rozhovoru s paterem Tomášem:5 „Je pravda, že žijeme v době
individualismu, a ono se nás to v církvi dotýká stejně jako v té společnosti. Sólujeme a

4 Durkheim m luví o kněžích či kněžství (neužívá termín obřadník) v souvislosti se společenským rozměrem
náboženství, pro který p oužívá v této souvislosti nepřesný termín církev: Víra v pravém slo v a sm yslu náboženská
j e vždy sdílena určitou skupinou osob, j e ž s e k n í h lásí a vykonává příslušné rituály. N epřijím á j i pouze každý
člen samostatně, ale j e skupinovou záležitostí, z n íž se ro d í jednota. Jednotliví členové tohoto společen ství jsou
navzájem spojeni společnou vírou. Společenství, je h o ž členy spojuje stejná p řed sta va o posvátném světě a o jeho
vztazích ke světu profánnímu, a je h o členy, kteří tu to představu p ro m íta jí do společn é praxe, nazýváme církví.
V historii se totiž nesetkáme s žádným náboženstvím bez církve...m ůže být spravována společenstvím kněží nebo
z cela p o strádá řídící orgán. V poznámce k tomuto dodává: Je sam ozřejm ě vzácností, když o b řa d během své
celebrace postrádá osobu, j e ž by j e j řídila. I v těch nejjednodušších společenstvích b ýva jí obvykle osoby, jejich ž
společenské postaven í j e opravňuje k tomu, a b y dohlíželi n a běh náboženského života. [Durkheim 2002, s. 52]
5 Pseudonym kněze, se kterým jsem dělal rozhovor. Kompletní seznam kněží je uveden v úvodu 6. kapitoly.
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hrajeme na sebe.

Výstižně to kdysi řekl jeden spolubratr: 'To je prostě 11 hráčů na

hřišti, no ale to je 11 týmů na hřišti.
Jak to vypadá s rolí obřadníka, který se uplatňuje v rámci společnosti a jejího
dominantního náboženství, ve kterém se snaží každý „realizovat“ výhradně sám sebe?
Přeloženo do našeho kontextu: Jak to vypadá s rolí římskokatolického kněze v Česku,
kde, jak se díky postupujícímu individualismu zdá, se každý chce v rámci svého
náboženství „spasit na vlastní pěst“?
Na počátku formace obřadnické role do dnešní podoby římskokatolického
kněze stojí role obřadníka v židovském náboženství. Do výše popsaného standardního
schématu určujícího obsah i smysl obřadnické role vnesl z dnešního pohledu zásadní
změnu prvek, jehož podstatu se pokusím vysvětlit v následujících odstavcích.
Nacházíme jej v některých prorockých spisech Starého zákona. Současně si ale
musíme být vědomi toho, že i v izraelské pospolitosti byla běžná náplň obřadnické
resp. kněžské role6 - v překladu7 z hebrejštiny resp. aramejštiny se jasně hovoří o
kněžích - velmi podobná tomu, jak jsem ji popsal výše a jak ji pěkně charakterizuje
například následující líčení:
Kněží vešli dovnitř, do Hospodinova domu, aby je j očistili. Vynesli všechnu
nečistotu, kterou našli v Hospodinově chrámu, do nádvoří Hospodinova domu a lévijci
to od nich přejímali a vynášeli do Kidrónského úvalu. S posvěcováním začali první
den prvního měsíce a osmý den téhož měsíce vešli do Hospodinovy předsíně;
Hospodinův dům posvěcovali dalších osm dní; šestnáctý den prvního měsíce skončili.
Přišli dovnitř ke králi Chizkijášovi a ohlásili: "Očistili jsme celý Hospodinův dům. "...
Král Chizkijáš shromáždil za časného jitra velmože města a vystoupil k
Hospodinovu domu... Postavil v Hospodinově domě lévijce s cymbály, harfami a
citarami podle příkazů Davida a Gáda, králova vidoucího, a Nátana, proroka. Ten
příkaz totiž vydal Hospodin skrze své proroky.
I stáli lévijci s Davidovými nástroji a kněží s trubkami. Chizkijáš nařídil, aby na
oltáři obětovali zápalné oběti. Ve chvíli, kdy se začalo se zápalnou obětí, začal i zpěv k
poctě Hospodinu za doprovodu trubek a nástrojů Davida, krále izraelského. Celé
shromáždění se klanělo, zněl zpěv a hlaholily trubky. To všechno trvalo, dokud
neskončila zápalná oběť. [Bible 1993, 2 Pa 29,16-28]
Tímto pojetím vztahu mezi Bohem a jeho lidem, a tím i kněžskou pozicí, ale
otřásají některé prorocké výzvy:

6 Tato role je spojovaná s dědičným nárokem Áronova potomstva z kmene Lévi
7 Ekumenický přek la d Bible. 1993. Praha: Česká biblická společnost
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Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Přidejte své zápalné oběti ke svým
obětním hodům a jezte maso! Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním
hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal.
Přikázal jsem jim jedině toto: ‘Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete
mým lidem, choďte po všech cestách, ja k jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. ’
Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého
srdce, obraceli se ke mně zády a ne tváří... “ [Bible 1993, Jr 7,21- 25]
Podobně jako u Ozeáše — Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad
zápaly. [Bible 1993, Oz 6,6] - se tu ke slovu dostává zcela jiný poměr k tomu, co Bůh
očekává od lidí. Parafrázuji-li dvě poslední citace: „Krev býčků a vaše celopaly8 mě
nezajímají. Nic z toho nepotřebuji. Je ale třeba, abyste obětovali své srdce. To jediné
má pro mě cenu.“
Zde, již ve starozákonní době, je třeba rozlišit kulticky-náboženskou tradici od
tradice prorocké. Kulticky náboženská tradice hraje na jistoty kultu a obřadnictví. Zde
je obřadník resp. kněz tím, kdo komunikuje s nezávislým Bohem a snaží se naklonit si
jej. Ovšem tradice prorocká se již od Mojžíšovy zvěsti o hořícím keři, ze kterého
k němu mluvil Bůh a žádal od něj přízeň jeho lidu, daleko více opírá o nejistou naději
a víru. Prorocká tradice tedy předkládá Boha, který o něco usiluje; Boha, kterému
záleží na jeho lidu a je závislý svou láskou k němu. Obřadník resp. kněz má být pak
především ten, kdo slouží svému lidu starostí o předávání víry v naději, že jsou Bohem
milováni. Pokud si takový Bůh skutečně žádá v prvé řadě „srdce“ lidí, pak dominantou
této kněžské role nemůže být obřadnictví.
Za těchto okolností nepřekvapí, že Ježíš Nazaretský neuskutečňuje svoji misi
z pozice kněžské, nýbrž jako laik blízký linii prorocké, která byla vždy v opozici vůči
„chrámu“ (symbolizujícímu kněžskou vrstvu). Je Syn člověka - což je mnohoznačný
výraz zahrnující na jedné straně jakéhokoliv člověka, na druhé straně ale narážející na
tajemnou bytost Danielova proroctví:
Viděl jsem noční vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka;
došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a
království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská
moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. [Bible 1993, Da 7,13
-14]
Jelikož se tím budu podrobněji zabývat ve 3. kapitole, zde jen shrnu, že
křesťanství vnáší do pojetí obsahu obřadnictví resp. kněžství radikální změnu, v níž

8 Tělo zvířete bylo spáleno i s krví
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tkví také jeho originalita: Ne člověk si potřebuje „naklonit Boha“, ale Bůh si chce
„naklonit“ člověka - uchází se o jeho důvěru - a sám se obětuje. Knězem Nového
zákona je sám Syn Boží - v Ježíši Kristu přichází Bůh k lidem a dává se jim.
Do budoucna je však dáno napětí mezi rolí obřadníka, který má být odborníkem
na Boha, a pojetím, kde kněz má být nástrojem Božím - nabízí tak své bytí k tomu,
aby skrze něj Syn zval člověka ke společenství s Bohem. Toto napětí se bude v celých
následujících dějinách křesťanství projevovat trojím způsobem: Za prvé návratem
k pojetí kněze jako náboženského obřadníka. Za druhé tendencí zrušit kněžství jako
svébytnou a nenahraditelnou roli - a to buďto formálně-teologicky, k čemuž došlo
částečně v reformaci, nebo fakticky, jak tomu namnoze dochází v současné „západní“
civilizaci. Za třetí důrazem na výjimečnost kněží, kteří jsou tímto vyňati z lidu a jsou
stavěni nad něj. Jsou považováni za ty, kdož jsou díky své kněžské pozici blíže Bohu
než nekněží a jsou dáváni za vzor (svatosti) ostatním věřícím.
1.3

Základní kontext kněžského povolání
Kněžské povolání ve své konkrétní realizaci bylo vždy průsečíkem působení

několika rovin, které mu teprve dávaly jeho skutečný obsah. To se pokusím prokázat
zejména v historicko-sociologickém exkurzu (3. kapitola), dále pak prostřednictvím
konkrétních svědectví zachycených v pokoncilní literatuře (5. kapitola) a samozřejmě
i na vlastním výzkumném materiálu - rozhovorech s vybranými kněžími, které
uplatním především v 6. a 7. kapitole.
Přehled rovin, které zde uvádím, tvoří základní rámec prostředí, ve kterém je
římskokatolické kněžství profilováno. Tento přehled není odnikud převzat. Je tedy
mým vlastním pojetím, jak uchopit téma současného kněžství v římskokatolické
konfesi. Uvedené roviny jsou sestaveny do schématu tak, že na sebe postupně navazují
a zároveň se doplňují. Opírám se o ty roviny, které jednak pokládám za
nepřehlédnutelné, jednak dostatečně specifikovatelné, abych pomocí nich mohl
strukturovat svůj další postup.
Roviny, které se promítají do žitého obsahu kněžství:
♦ Civilizační
Tím rozumím skutečnost, že konkrétní podobu kněžství vždy nutně limituje
celkový civilizační rámec, v němž je kněžství uskutečňováno. Civilizační rámec totiž
zásadním způsobem určuje podobu života - v prvé řadě mu stanovuje ekonomické
podmínky, ale i další parametry samotné lidské existence. Např. jistě zcela jinak
vypadá realizace kněžského poslání v civilizaci, kde hlavním úkolem je udržení
života pod tlakem přírodních hrozeb, než v civilizaci zabezpečené vyspělou
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technikou, zdravotnictvím, komunikačním systémem i fungujícím systémem moci.
Dominantní civilizační rámec pro mou práci tvoří západní (euro-americká)
postindustriální společnost, jejíž jsme součástí.
♦ Kulturní
Tato rovina vyrůstá z „civilizační základny“ a diferencuje se na ní. Vytváří celou
sféru „symbolického jazyka“, jehož prostřednictvím si daná společnost sama sebe
uvědomuje, reflektuje svou pozici ve světě i v dějinách, vyjadřuje jím své hodnoty,
touhy, preference i odsudky - a samozřejmě jím též formuluje i formuje svou verzi
náboženství. V prostoru jednoho civilizačního rámce vedle sebe koexistuje zpravidla
několik variant kulturních okruhů, což je důsledkem jednak historického vývoje,
jednak „kulturní výměny“, jejímž prostřednictvím může docházet ke vzniku nových
forem určující kultury. Význam této dimenze vystoupí zřetelně při hledání
interpretace rozdílů mezi situací kněží u nás a v Polsku nebo i na Slovensku - a také
mezi celkovou situací náboženství v evropské a naopak americké sféře západní
civilizace.
♦ Historická
I tato rovina představuje z hlediska toho, jak konkrétní člověk - kněz bude žít své
kněžství, objektivní faktor, který k němu přistupuje jakoby zvnějšku. Přesto - na
rozdíl od civilizačně-kultumího rámce - se historická dimenze promítá do života
člověka sdaleko výraznějším vlivem faktorů, které přímo souvisejí sním: sjeho
věkem při konkrétní historické události, která se pro něj stala v jeho životě zásadní; s
rodinou, zníž pocházel; sjeho povahou; i stím, na jakou „stranu“ se přiklonil
v momentech, kdy bylo třeba se rozhodnout atd. Vytvářejí se tak „generace“ a
v rámci nich ještě různé „fronty“ (jejichž sporům mnohdy nikdo kromě členů právě
té které „generace“ nerozumí). Jde tedy o určující životní události - a v souvislosti
s určením mé práce půjde o takové historické události, jakými jsou např. 2. světová
válka, rok 1948, procesy 50. let, rok 1968, rok 1989 atd.
♦ Společenská
Do společenské roviny ústí tři předchozí. V ní dostávají svoji na první pohled
viditelnou „tvář“: ve strukturaci společnosti a stylu jejího fungování. Tím je
stanovena celá řada konkrétních průmětů od postavení církve ve společnosti až
ktomu, jak je církev sama vnitřně uspořádána z hlediska personálního i správního
(třeba systém farností, systém hierarchií). Skrze společenskou rovinu je kněz
konfrontován s očekáváními i obavami, které k němu váží jeho „spoluvěrci“, ale i
ostatní lidé. V naší situaci se to promítá jak do stylu fungování církve jako
(neziskové) instituce uprostřed „reálného kapitalismu“ postkomunistického typu, tak
14

hlavně převládajícího veřejného mínění o všem možném - včetně témat, která
s výkonem katolického kněžství souvisejí (např. mimořádně aktuální a stejně tak
komplikované pole sexuality ve všech možných podobách). Pro působení církve i
jejích zaměstnanců - kněží - vytváří tato dimenze bezprostřední terén, v němž musí
žít, působit, uspět - a také případně selhat.
♦ Psychologická
O

zřejmém významu osobnostních předpokladů jistě nelze pochybovat: to, jak

člověk prožívá, zvládá (či nezvládá) civilizační, kulturní, historické i společenské
faktory svého života, je zásadně podmíněno fyzickými, psychickými i duchovními
dispozicemi, s nimiž do setkání s těmito faktory vstupuje. V nich je jistě podstatně
skryt klíč k tomu, že na tytéž vnější podmínky reagují lidé různě - a to někdy i
naprosto opačně. Charakter, povaha, tělesná i duševní dispozice, předchozí
zkušenosti, inteligence, citlivost, atp. Nepřekvapí, že se právě těmito skutečnostmi
budu významně zabývat v 6. kapitole věnované rozhovorům s konkrétními kněžími.
♦ Teologická
„Definice“ kněžské role v rámci katolické teologie samozřejmě zásadním
způsobem spoluurčuje její obsah i formu. Například Katechismus katolické církve o
ní vypovídá takto: Celá církev je kněžský lid. Díky křtu mají všichni věřící účast
na Kristově kněžství. Tato účast se nazývá „všeobecné kněžství věřících“. Na
jeho základě a v jeho službách existuje jiná účast na poslání Kristově: totiž
služba udělená svátostí kněžství; jejím úkolem je sloužit ve jménu a v osobě
Krista uprostřed společenství. Služebné (svátostné) kněžství se podstatně liší od
všeobecného kněžství věřících, protože uděluje posvátnou moc k službě věřícím.
Posvěcení služebníci zastávají svou službu Božímu lidu tím, že učí (munus
docendi), konají bohoslužbu (munus liturgicum) a vedou duchovní správu
(munus regendi). [Katechismus 2001, §1591 a §1592] To samozřejmě pro
každého, kdo chce tuto službu v

(římsko)katolické církvi vykonávat,

představuje naprosto nepřehlédnutelnou směrnici.9 Je samozřejmě otázkou, jak
se s ní ve svém životě každý konkrétně vypořádá. To, jak se s ní vypořádávají
někteří kněží, by se mělo ukázat zejména v 5., 6. a 7. kapitole.

9 Je třeba dodat, že sm ěrnici nikoli vyčerpávající. Postihuje dobře právě jen jednu, ovšem problematickou
stránku věci, sice svátostnou m oc a její formy.
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2 Výzkumné podloží
2.1 Klasifikace zdrojů
Zdroje této práce mají počátek v mých vlastních zkušenostech. Ty jsem získal
jako člověk pohybující se v prostředí, kde křesťanství, vyjadřováno zejména
římskokatolickou konfesí, hraje důležitou roli. To pochopitelně ovlivnilo můj zájem
zabývat se současným kněžstvím. Jestliže z této mé zkušenosti vyplývají jisté výhody,
(vzhledem k možnosti solidního vhledu do dané problematiky na základě dlouhodobé
orientace v prostředí, jehož je kněžství nedílnou součástí), je zřejmé, že se nelze zcela
vyhnout i nevýhodám spojeným se členstvím výzkumníka ve společenství, které sám
zkoumá. S tímto faktem jsou spojena známá rizika: přílišná zaujatost problémem
samotným, vedoucí k neschopnosti potřebného nadhledu;

nadměrné

užívání

hodnotících komentářů; obava respondentů o anonymitu; atd. Přestože má role
insidera není v tomto případě zcela naplněna, jelikož nejsem knězem, jsem si rizik,
spojených s touto rolí, plně vědom.
Osobní zkušenosti mi byly počáteční inspirací, ale i motivací ke skutečně
hlubšímu poznání skutečností, které mě zajímaly. Na základě touhy dostat se pod
povrch zvenčí pozorovaných jevů (neobsazenost far - nedostatek kněží se řeší
posilami z jiných zemí, stávající kněží odcházejí a žení se, minimální počet zájemců o
kněžství, atd.) jsem se rozhodl udělat hloubkové rozhovory s některými kněžími.
V tom záměru jsem byl omezen nejenom svými možnostmi, ale i ochotou kněží
hovořit se mnou o svém povolání. Některé jsem oslovil přímo, s jinými byla zapotřebí
(v první fázi) domluva přes zprostředkovatele. K tomuto zdroji informací se
podrobněji vyjadřuji v úvodu 6. kapitoly.
Jestliže jsem chtěl vést s kněžími dialog, který by směřoval k získání podkladů
potřebných pro hlubší orientaci ve zkoumaném problému, bylo zapotřebí dvou věcí.
Zaprvé konzultovat daný problém s odborníky na tuto problematiku a ověřit si, zda-li
není mnou sledovaný problém fikcí a zda-li je ho možné zkoumat. Za druhé pročíst si
alespoň základní

literaturu zabývající se kněžstvím -

současné dokumenty

římskokatolické církve, ale i zaznamenaná svědectví spolu se sekundární literaturou:
komentáře religionistů, teologické reflexe, atd., abych si tak před konáním rozhovorů
udělal o daném tématu zevrubný obraz. Tato příprava mi pomohla formulovat
příhodné otázky a dala mi možnost nejen porozumět sdělovanému svědectví, ale i
pohotově reagovat na aktuální dění při rozhovoru samotném.
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Abych svá tvrzení, formulovaná z již uvedených zdrojů, zasadil do kontextu a
přidal jim na důvěryhodnosti, rozhodl jsem se je opřít o statistická resp. sociologická
data získaná a zpracovaná renomovanými autoritami.
2.2 Použité metody
Pro získání relevantní odpovědi na otázku, proč je výkon kněžského povolání
v naší zemi v krizi, jsem se rozhodl použít smíšené strategie. Smíšená strategie
kombinuje kvalitativní a kvantitativní postupy. Při použití metod jsem se držel teze
kompatibility, která vychází z předpokladu, že lze použít oba typy výzkumu v jedné
studii. Kvantitativně zpracovaná data použitá v mé práci však nepocházejí, na rozdíl
od kvalitativně zpracovaných dat, z mého výzkumu. Převzal jsem je z osvědčených
zdrojů, abych je uplatnil při triangulaci (potvrzování výsledků jinými metodami),
komplementaritě (objevování překrývajících se a rozdílných aspektů zkoumaného
tématu získaných rozdílnými metodami) a expanzi (snaze o širší záběr a rozsah
studie). Statistická data mi tak pomáhala prokázat obecnost sledovaného problému v
širším kontextu (4. kapitola). Tato data jsem pak interpretoval také pomocí výsledků
z vlastního kvalitativního výzkumu (6. kapitola).
V

rámci práce jsem při výzkumu i při řešení otázek k němu směřujících

používal základní postupy dané dvojicemi analýza —syntéza a deduktivní postup induktivní postup. Analyticky jsem postupoval zejména při zpracovávání svých
kvalitativních dat, kdy jsem rozdělil celky rozhovorů na jednotlivé komponenty a
zkoumal jsem, jak se tyto relativně samostatné prvky opakují a jaké jsou mezi nimi
vztahy. Následně jsem vzniklé komponenty sestavoval do celků, ze kterých jsem
v závěrečné syntéze (8. kapitola) složil mozaiku hlavních civilizačních, společenskokultumích,

historických,

organizačních,

psychologických,

organizačních

a

teologických důvodů, které jsou zodpovědné za současnou krizi kněžství u nás.
Dedukce jsem užil především při formaci témat uvedených v první kapitole,
kde z premis, které považuji za pravdivé, odvozuji závěry. Například při vymezování
pojmu kněz jsem postupoval od obecného obřadníka k jedinečnému pojetí kněze
v římskokatolické církvi. Zde jsem vycházel z konsenzuální teorie pravdy, která
považuje tvrzení za pravdivá, jestliže jsou všeobecně akceptovatelná v dané komunitě,
(religionisty, historiky, biblisty atd.)
Indukcí, tedy odvozováním obecnějších tvrzení z pravidelnosti zkoumaných
jevů, jsem se řídil při posuzování všech výše zmíněných zdrojů. Tak jsem odhaloval
určité pravidelnosti v událostech, které by nemusely být nutně vázány pouze na určitou
osobu, věk, místo, čas atd. Získaná data jsem použil k induktivnímu odvození určitých
tvrzení, nikoli teorie.
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Má studie se opírá o popisný výzkum, který dává obraz specifickým situacím,
jevům a vztahům, ve kterých se kněží nacházejí popř. v minulosti nacházeli. Použil
jsem technik případové studie a statistických dat, abych zdokumentoval současný stav
kněžství i jeho proměnlivost. Protože se domnívám, že je zkoumaný jev již v literatuře
dobře popsán, nezůstal jsem pouze u popisu. Jestliže se prostřednictvím popisu
fenoménu krize kněžství ptám „kdo“, ,jak “ a „kolik“, připravuji si tak půdu pro otázku
zásadní. Ta vychází z touhy zjistit „proč“ se věci dějí právě tak, jak se dějí. Pomocí
explanace se tak pokouším vysvětlil proces, který vyúsťuje v současnou situaci.
Z tohoto úhlu pohledu není oblast kněžství příliš probádána.
Provedl jsem základní výzkum, jehož výsledkem jsou poznatky použitelné spíše
pro teoretické porozumění zkoumaného problému, než pro okamžitou aplikaci
v terénu. Smyslem studie není docílit jakékoli změny ve zkoumaném prostředí, ani
vypracovat návod, jak změn dosáhnout. Nepokouším se ani o predikce budoucího
stavu kněžství. Mým přínosem by měla být nová interpretace již známých projevů a
myšlenek.
2.3

Uspořádání studie a popis jednotlivých částí
Zvolil jsem si následující postup, jak nahlédnout situaci kněží. Vytyčeného cíle

chci dosáhnout pomocí:
a) historicko-sociologického exkurzu do vývoje kněžství (3. kapitola)
Význam historické perspektivy hodnotí Jan Hendl [2005], autor knihy
Kvalitativní výzkum, následujícími slovy:
Přítomnost

má

své

kořeny

v minulosti.

Každá

důkladná

kvalitativní

rekonstrukce případu zahrnuje ohled na historické pozadí. ...může nám pomoci při
objasnění kořenů, zdrojů a příčin současných fenoménů [Hendl 2005, s. 134].
Konceptualizace dějin poskytuje možnost určit následnost událostí a dává
možnost zpracovat materiál jako vyprávění. Prostřednictvím exkurzu do historie
kněžství se pokusím zasadit do přiměřených souvislostí odpovědi na následující a
podobné otázky dnešní, především české církve:
♦ Jak se během dějin církve10 profilovalo kněžské povolání?
♦ Jaký obsah má současné kněžství z hlediska ideových východisek církve?
♦ Co od dnešního kněze očekává naše společnost ?
♦ Jak výkon kněžského povolání limitují současné kulturně - civilizační
faktory? (například hlavní prostory veřejné komunikace a formy, které

10 apoštolské, tedy všeobecné církve
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v nich

jsou

dominantní,

převažující

poskytovatelé

sociálních

a

pomáhajících profesí - jejich postavení ve společnosti atd.)
b) sledování statistický dat dotýkajících se výkonu kněžského povolání
(4. kapitola)
Nejprve v perspektivě světové, a to ze dvou hledisek:
1. celosvětový vývoj členů katolické církve ve vztahu ke kontinentální lokalizaci
a časovému faktoru
2. celosvětový vývoj počtu kněží rovněž z hlediska kontinentálního a časového
Zde předkládám data vatikánské ročenky z let 1998 - 2004, která následně
interpretuji.
Dále vycházím především z práce Dany Hamplové [2000b] Náboženství a
nadpřirozeno ve společnosti a sleduji fenomén kněžství v euro-americké společnosti.
Zde se zaměřím na převládající trendy a na rozbor specifik české a polské situace.
Jádrem této kapitoly je sledování situace v Česku. Zde se zaměřím nejprve na
pozici křesťanství ve společnosti. Vycházím ze srovnávacího výzkumu ISSP 1999,
SC&C 2001. Tím si připravuji pozici pro rozbor rozdílu mezi deklarovanou a
skutečnou vírou. Pokračuji pohledem na důvěryhodnost církví, kde čerpám ze statistik
věnovaných největším nekatolickým církvím. Navazuji pasáží opřenou o výzkum
C W M pojednávající o prestiži kněžského povolání u nás. Mou tezi o krizi kněžského
povolání mají podpořit zejména statistické údaje z materiálů plenárního sněmu 20032005, které dokumentují současné počty kněží v jednotlivých diecézích a počty nově
svěcených bohoslovců. Mapování situace v Česku uzavírám komentovanými přehledy
stavu farářů11 ve dvou našich nej větších nekatolických církvích - Českobratrské církvi
evangelické a Církvi československé husitské.
c) studia reflexe koncilních a pokoncilních událostí, kterou provedly vybrané
autority v této oblasti (5. kapitola)
Hlavními zdroji, ze kterých čerpám v této kapitole jsou:
1) Kniha Donalda B. Cozzense Měnící se tvář kněžství, která je rozborem krize
kněžské služby. Předložením hlavních myšlenek a tezí této publikace nastiňuji
atmosféru, ve které se současný kněz pohybuje. Pokouším se tak alespoň rámcově
zdokumentovat boj, který musí současný kněz podstupovat, má-li ve svém
povolání uspět.
2) Výběr ze sborníku reflexí k české situaci Kněz, strážce majáku, prostřednictvím
kterého formuluji základní témata rozvedená v 6. kapitole vycházející z rozhovorů.
11 Faráři jsou v těchto církvích i ženy, proto neužívám termínu kněz. Evangelíci pak tento termín pro své faráře
vůbec neužívají.
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d) vlastního kvalitativního výzkum u (6. kapitola)
Základ tvořila strategie biografického výzkumu. Jednalo se o zvláštní verzi
případové studie zaměřené na zkoumání sociální skupiny (kněží) v rámci organizace
(církve) i mimo ni. Soustředil jsem se především na určitou fázi života kněží, a proto
jsou sebraná data spíše biografiemi epizodickými.
Provedl jsem deset rozhovorů (interview) s vybranými kněžími. Výběr byl
zcela řízený. Jednalo se o kněze, které jsem mohl kontaktovat pomocí svých sociálních
sítí, a kteří byli ochotni přistoupit na podmínky rozhovoru. Podmínkami byla možnost
pořízení audio nahrávky a odhodlání reagovat na otázky týkající se osobního života.
Každý z kontaktovaných kněží měl možnost se svobodně rozhodnout, zda mi rozhovor
poskytne či nikoliv. Rozhovory jsem vedl semistandardizovaně podle předem
připravených otázek, jejichž pořadí

a formu jsem

v jednotlivých případech

přizpůsoboval reakcím dotazovaného. Tok každého rozhovoru sledoval posloupnost
faktických událostí během života kněze. Výjimku tvořila některá speciální témata
týkající se jejich osobního a profesního života. Zaměřil jsem se na následující:
• jejich zkušenosti s rolemi, ve kterých vystupují
• jak interpretují kritické okamžiky svého života
•

sledování interakcí v sociálním kontextu jejich povolání

Z každého rozhovoru jsem pořídil audio záznam, který byl doplněn polními
poznámkami (field notes). Audio záznamy jsem přepisoval tak, abych zachoval
autentičnost rozhovorů. Poté jsem pracoval jen s transkripcemi rozhovorů. Audio
záznamy jsem dále neuchovával, jelikož jsem se dotazovaným zavázal, že jich nebudu
dále využívat. Texty jsem podrobil segmentaci a kódování. Tuto fázi výzkumu jsem
zahájil s vysokým počtem témat, která jsem postupným zpracováváním zredukoval na
několik základních verifikovatelných témat. Použil jsem také poznámkování kódů
jednotlivých témat, abych se zorientoval v jejich vzájemných vztazích.
Shmu-li funkce biografického výzkumu, které chci využít, budou jimi:
1) rozvinutí interpretací jevů popsaných v předchozích kapitolách
2) dokumentace subjektivních prožitků dotazovaných
3) prohloubení pohledu na témata kněžství vystupující ze společenské,
organizační a psychologické roviny (viz vymezení rovin v první kapitole).
Uvědomuji si, že znalosti získané pomocí mého výzkumu jsou velmi omezeně
zobecnitelné na celou populaci nebo do jiného prostředí, kde kněží působí.
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e) konfrontace
V

této části srovnám závěry vyplývající z mého šetření a dalších zdrojů

týkajících se české situace jednak s daty, která poskytl výzkum Polští kněží v české
pastoraci provedený týmem Michala Opatrného na Teologické fakultě Jihočeské
university v Českých Budějovicích, jednak se svědectvím polského kněze z mého
souboru. Přitom hledám klíčové faktory podmiňující evidentní rozdíly mezi naší a
polskou situací a odtud vyvozuji, které faktory jsou pro krizi kněžství u nás
rozhodující.
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3

Historicko-sociologický exkurz
Cílem této kapitoly je sledovat zrod a vývoj role kněze nejprve v dějinách

všeobecné církve apoštolské a následně v průběhu dějin západní církve římsko
katolické. V každé podkapitole stručně charakterizuji společensko-politický a někdy i
kulturní kontext, který zásadně určoval život kněží a jejich žité kněžství.
V rámci tohoto exkurzu se budu přednostně zabývat charakteristikou kněžství
ze dvou následujících hledisek:
-

teologická východiska

-

historický a kulturně-společenský kontext
S

ohledem na zaměření své práce se budu věnovat jen těm aspektům, které chci

využít pro dokumentaci podoby současné krize kněžství a hledání jejích příčin. Spolu
s tím si i pomocí této kapitoly chci vytvořit pozici pro celkovou syntézu s dalšími
zjištěními - především z osobních svědectví (a to jak literárních - viz kap. 5, tak přímo
získaných pro tuto práci - kap. 6), a tak dospět k relevantnímu zodpovězení cílové
otázky. Proto jako ilustraci třetího významného rozměru, který spoluurčuje konkrétní
způsob pojímání a naplňování kněžského poslání - psychologické roviny - využiji i
historických literárních svědectví.
3.1

Východiska
V návaznosti na klasické práce německého sociologa Maxe Webera se William

E. Paden (vedoucí katedry religionistiky na Vermontské universitě) ve studii Bádání o
posvátnu, v kapitole Rozdílné typy společnosti - různá náboženství, zabývá několika
důsledky teze uvedené v nadpisu této kapitoly. Pro zaměření mé práce jsou podstatná
tato témata:
1)

Náboženství jako důsledek historické formy společenského uspořádám. V tomto

směru rozlišuje tři různé historické kultury - malé skupiny nebo kmeny, monarchické
městské státy a velké, vysoce diferencované společnosti. S ohledem na utváření
podoby kněžské společenské vrstvy konstatuje, že ve starověkých městských státech a
královstvích se vytvořilo vysoce specializované náboženské uspořádání se zřetelně
odlišenou vrstvou kněží. Tito náboženští specialisté vytvářejí hierarchii souběžně
s centralizací a posilováním prestiže politické moci, která je spojena s autoritou krále.
Podobně také sídla ochranných božstev jsou budována jako obdoba sídel královských.
Charakteristickým náboženským chováním v tomto typu společnosti je uctívání a
služba bohům, které opět kopírují vztah poddaných ke králi. Dalším jejím znakem jsou
oběti bohům, které zase odrážejí podřízenost individuálního vlastnictví moci vladaře
[cit. dle Paden 2002, s. 52].

22

2)

Institucionalizace a inovace jsou dvě protikladné tendence uvnitř náboženství,

které odpovídají dvěma základním silám, jež formují společnost. Zatímco první
spočívá v upevňování institucí a sleduje zachování, druhá směřuje k inovaci a
zavedené společenské instituce zpochybňuje. V závislosti na společenském řádu může
náboženství plnit obě tyto protichůdné funkce. Často se obě tyto tendence mohou
objevovat v jedné a téže náboženské tradici. Institucionalizace náboženství spočívá
v legitimizaci byrokratických a hierarchických kategorií, které chrání náboženskou
autoritu před svržením a prosazují normy chování. Zčásti je to dáno tím, že
náboženství vůči zbytku společnosti zaujímá obrannou pozici. Čím větší hodnotu je
třeba ochraňovat, tím více je třeba se bránit. Míra institucioanlizace je také otázkou
rozsahu a působnosti. Čím více je náboženství rozšířeno, tím více bude třeba struktur
a komunikačních kanálů podporujících jeho autoritu. V protikladu stojí náboženská
hnutí, která vznikají z nespokojenosti s převládajícími insitucionálními hodnotami,
odštěpují se a vytvářejí nové komunity obvykle inspirované charismatickým vůdcem,
[viz Paden 2002, s. 52-54]
V

následujících podkapitolách mapuji promítání historicko-kultumího kontextu

do podob kněžské role (kněžských rolí) a sleduji způsoby projevu právě doloženého
fundamentálního napětí mezi institucionální a inovativní funkcí náboženství a jeho
důsledky pro pojetí kněžství v dané době a prostředí.
3.2

Předkřesťanská náboženství
Ještě před začátkem našeho letopočtu (a tedy nástupem křesťanství) už

existovala celá řada společností, pro které byl charakteristický onen druhý typ
historické kultury [viz Paden 2002, s. 52]. Pokud použiji poněkud podrobnější
pětistupňové členění, jehož autorem je americký sociolog Robert Bellah, jsou s tímto
typem historické kultury slučitelné dva typy náboženství vyskytující se hojně
v předkřesťanské éře (a poté i paralelně s křesťanstvím):
Archaický typ náboženství, který zahrnuje náboženské systémy mnoha oblastí
v Africe, Polynésii i části Ameriky, rovněž první náboženské systémy Středního
východu, Indie a Číny; je pro něj charakteristický skutečný kult zahrnující bohy,
kněze, klanění, oběť a v některých případech i rod božského nebo kněžského
původu [viz Skalický 2005a , s. 244].12
Historický typ náboženství, který vznikl ve společnostech, které měly (více
méně) písmo a literaturu. Hlavní odlišnost od předchozího typu představuje míra
transcendence, která vede k určitému znehodnocení bezprostředně smyslově
12 srov. Lužný 1999, s. 97
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v

r

daného světa. Objevuje se kolem roku 1000 př. nl. v Iránu, Indii a potom i v Recku,
Římě a Izraeli. Příznačným důsledkem je sklon stavět náboženský řád proti
politickému uspořádání - náboženské vůdcovství již nemůže být monopolem krále
- a proto vedle politické elity se prosazuje elita náboženská [viz Skalický 2005a, s.
245].13
Souhrnně

tedy

můžeme

konstatovat,

že

výskyt

kněžské

vrstvy

je

charakteristický pro naprostou většinu známých předkřesťanských náboženství, přičemž
jeho konkrétní podoba se podstatně odvíjí jak od civilizační úrovně, tak od kulturních a
historických specifik (z nichž některá byla podmíněna samotnými náboženskými
faktory). Bez ohledu na to, jak se konkrétní představitelé této kněžské vrstvy nazývali zda například věštci (haruspex) jako u Etruskú, druidi u Keltů, mayští almehenoob nebo
jako sem v Egyptě - přičemž mnohde byla tato vrstva navíc diferencována na několik
rolí [viz Antalík 1999, s. 77-80], byly určující rysy této kněžské role pro všechny formy
společné:
-

kněz j e v prvé řadě obřadník, odborný garant kultu a v něm provozovaných
rituálů; jako takový je významným ochráncem tradice

- je zástupcem pospolitosti vůči božstvu (bohům/Bohu)
-

nezřídka je i interpretem boží vůle vůči pospolitosti

-

v důsledku předchozího je jeho společenské postavení výrazně lepší, než
většiny ostatních členů společnosti, zpravidla přímo pochází z elitních
společenských vrstev, což v rozvinutějších stádiích (u historických typů
náboženství) vede nezřídka k tomu, že kněží hrají určitou opoziční roli vůči
panovníkovi a politické elitě.

-

strategičtější konkurencí vůči kněžství není ovšem vnější politická elita, ale
vnitřní opozice vycházející z (již zmíněné) inovativní složky náboženství,
jejímiž reprezentanty bývají různí „proroci“ a hnutí s nimi spojená.

Vzhledem k bezprostřední souvislosti křesťanského kněžství s náboženstvím
Izraele připojím ještě stručnou rekapitulaci starozákonního kněžství. V něm je tato
samotná instituce závislá na předizraelské tradici pojmově („kněz“ - z hebrejského khn
- kohen, označení pro služebníka u svatyní, původně z kanaanejské, pro Židy tedy
pohanské oblasti.[srov. Dolista 1998, s. 14]), a zpočátku i obsahem:
V

době patriarchů jsou kultovní obřady vykonávány hlavou rodiny a o kněžích

je slyšet pouze od neizraelských národů. Po příchodu do zaslíbené země se objevuje
postava kněze, jehož funkcí je starost o svatyni a péče o Boží schránu. V době
monarchie měli za chrám a kult hlavní odpovědnost izraelští králové, kteří pak
13 srov. Lužný, 1999, s. 97-98

24

pověřovali kněze konkrétní službou ve svatyni. Ke kněžské funkci patřila starost o
dodržování Hospodinových nařízení a zodpovídání dotazů ohledně Boží vůle. Jelikož
se ale kněží stali státními úředníky, nemohli plnit úlohu ochránců pravé víry a zákona
před královskou politikou. Jiné pojetí kněžství měli levité (pravděpodobně jeden z
dvanácti izraelských kmenů, který zůstal bez území, a tak získal postavení kněžského
rodu), kteří byli relativně nezávislí na státní moci a stali se tak ochránci zákona a
smlouvy s Hospodinem (Bohem). Ovšem levité nejsou jen ochránci zachovávám
smlouvy, ale mají Izrael poučovat a vést k moudrosti. [Dolista 1998, s. 20] Toto
zvláštní postavení levitů posunuje jinak čistě kultovní funkci kněžství k prorockému
charismatu.
Po exilu (babylónském zajetí) získala role kněze na významu a objevila se
funkce velekněze. Velekněz se stal nejvyšší hlavou židovské obce, něco na způsob role
papeže ve středověku na Západě nebo na způsob vlády krále v předexilní době [Dolista
1998, s. 27] a soustředil ve svých rukou veškerou politickou moc. V této době se utváří
konečná podoba starozákonního kněžství, která je dodnes vnímána jako ta, jež tuto
dobu reprezentuje. Je to postava kněze jako služebníka v chrámu a vykonavatele
obětních rituálů. Náboženskou roli ve smyslu poučování a připomínání Božích
nařízení přebrali zákonici.
Souhrnně se dá o starozákonních kněžích říci, že to nebyli žádní charismatičtí
vůdcové jako proroci, soudci nebo králové, ale především vykonavatelé náboženských
rituálů a institucionalizovaní ochránci kultovních pravidel. Kněžství Starého zákona
není povoláním, ale funkcí. Nicméně některé z aspektů kněžského úřadu v této době
lze spojit i s dnešním pojetím kněžství (zejména spiritualita levitů): Život a služba
kněží byly tehdy nepostradatelnými znameními Božího působení.[srov. Dolista 1998,
s. 31]
Systematickou kritickou funkci kněžství provádějí naopak nábím - proroci:
Jako hordy na někoho číhající spolčují se kněží, vraždí na cestě do Sekemu,
prosazují své mrzké plány. [Bible 1993, Oz 6,9]14
3.3

Apoštolská doba (cca 27 - 90 nl.)
První fází tohoto období je vlastní vystoupení laika Ježíše z Nazaretu. Za jeho

hlavní oponenty jsou pokládáni farizeové, neboť diskuse s nimi tvoří podstatnou část

14 N a jiných místech v Bibli se dočteme: Také tito blouzní z vína, p o opojném n ápoji se potácejí: kněz i prorok
blouzní z opojného nápoje, jso u pom aten i vínem, p o opojném nápoji se potácejí, blouzní p ř i viděních, p ři
rozhodování kolísají. Všechny s to ly jsou p ln é zvratků, sam ý výkal, m ísta není. K oho vyučit poznání? Komu
vyložit zvěst? Odkojeným dětem, o d prsů odstaveným ? Stále jenom : žvá st na žvást, žvá st na žvást, tlach na tlach,
tlach na tlach, trošku sem , trošku tam . [cit. dle Iz 28,7-10; srov. dále např. Iz 1,10-17; M i 3,9-12; Am 7,10-17; Jr
7 ,1 -8 ,1 2 ; S f 3,4 atd.]
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evangelijní tradice.15 Farizeové přitom představovali rovněž laickou, zpravidla
řemeslnickou, nábožensky aktivní skupinu tehdejší židovské společnosti, vzniklou
koncem 2. století př.nl. z potřeby náboženské reformy. O kontaktu Ježíše s
náboženskými specialisty - kněžími - máme však jen minimum zpráv. Jako
dvanáctiletého chlapce jej sice rodiče naleznou v chrámě uprostřed kněžské elity, ale
během svého veřejného působení chrámový provoz téměř opomíjí.16
Ježíš bezpochyby navazuje na kritickou - prorockou - linii židovského
náboženského spektra a tomu odpovídá i důraz na specifický rozměr biblického pojetí
vztahu kBohu - totiž na víru. T a je osobním, nezprostředkovaným vztahem každého
člověka k Bohu-Otci [viz např. Mt 22,34-38; Mt 7,21-23 a paralely u synoptiků17] a
následně i k samotnému Ježíši.18
Tomu odpovídá i určující ráz osobní zbožnosti: Když se modlíš, vejdi do svého
pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj
Otec, který vidí, co je shyto, ti odplatí [Bible 1993, Mt 6,6], podtržený skutečností
universality takové zbožnosti, jak ji zachycuje evangelium podle Jana:
Žena mu řekla: „Pane, vidím, že js i prorok. Naši předkové uctívali Boha na této
hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě! “
Ježíš j í odpoví: „ Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na
této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť
spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí,
budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je
Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. “ [Bible 1993, J 4,19-24]
Přesto Ježíš učinil několik zásadních kroků,19
•

lásku k bližnímu postavil na roveň lásce k Bohu a jejich spojení označil za

vrchol zbožnosti. [Bible 1993, Mt 22,36-40];
•

jeho následovníci mají vytvářet skutečné společenství, které má nárok

zasahovat do jejich života [Bible 1993, Mt 18,15-19; srv. J 20,23];
•

v rámci společenství učedníků stanovil určité role, které jsou důsledkem

osobního vyvolení Ježíšem [Bible 1993, M t 16,17-19; srov. J 21,15-23];
•

svým učedníkům dal jasné misijní poslání [Bible 1993, Mt 28,18-20 aj];

15 např.: [Bible 1993, M t 9,9-13; M k 2,13-17; Lk 5,27-32; M t 12,1-8; Mk 2,23-28; Lk 6,1-5; Mt 15,1-20; Mk
7,1- 23; Mt 12,22-32; Mk 3,22-27; Lk 11,14-23; J 7,31-52; J 8,1-10; J 9, 13-41 atd.]
16 Výjimku přestavují třeba Mt 21,12-17 a paralely ve všech evangeliích, nebo reakce na obdivné poznámky
svých společníků o chrámu, kdy předpověděl jeho zkázu: Vidíte to -všechno? Amen, pravím vám, ž e tu nezůstane
kámen nakameni, všechno bude rozm etáno. [Bible 1993, Mt 24,1-2; L k21,5-6; Mk 13,1-2]
17 Synoptická evangelia - ev. Mk, M t, Lk, jsou literárně vzájemně závislá.
18 Blíže viz cit.: Kdo m ilu je otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc
nežli mne, není m ne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. K do nalezne svůj život,
ztr a tíje j; kdo ztratí svůj živ o t pro mne, nalezne je [M t 10,37-38; Lk 14,26-27] a další.
19 Podrobné doložení těchto kroků obsahuje příloha č. 1
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•

ustanovil eucharistii - díkučinění (součást společné večeře) [Bible 1993,

Mk 14,22-25 a paralely; IKor 11,23-26],
kterými osobní ráz takto nově pojaté zbožnosti (navazující na ryzí podobu
izraelské tradice) spojil s nezbytným rozměrem společenství, čímž jí nejen vzdálil od
individualistického či elitářského pojetí (které se v té době uplatňovalo například
v gnózi a hrálo podstatnou roli například v počátečních etapách buddhismu), ale
nastavil tak svým následovníkům určité parametry pro vytváření církve i obsah
případného kněžského poslání.
Vyjádřením toho bylo vytváření intimních společenství, kde jejich členové byli
jedné mysli a jednoho srdce [srov. Bible 1993, Sk 4], v nichž měli dominantní úlohu
apoštolově a ti, kteří s nimi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi nimi, od křtu
Janova až do dne, kdy byl od nich vzat [srov. Bible 1993, Sk 1,21-22], později pak ti,
které sami apoštolově ustanovili: buď za pomocníky v praktických službách pro
taková společenství - jáhny (diákony) [srov. Bible 1993, Sk 6], nebo za správce
vznikajících obcí mimo Jeruzalém - biskupy (episkopy) - zpravidla jako důsledek
misijní aktivity apoštola Pavla [viz Bible 1993, zejména list 1 Timoteovi 3-5 a Titovi
1- 2 ].

Pravidelnou součástí života takových společenství bylo „lámání chleba“ - jak
se v počátečním období zpravidla nazývala eucharistická hostina. O její frekvenci ani
o tom, kdo při ní měl roli hlavního celebranta, nejsou v samotné Bibli žádné určité
informace. Když apoštolově zdůvodňují, proč je potřeba zavést službu jáhnů,
vysvětlují to tím, že se musí věnovat kázání Božího slova, nikoliv službě při stolech
[Bible 1993, Sk 6,2] Z problémů, na které reaguje apoštol Pavel v 1. listě do Korintu,
se jeví, že zpočátku v tomto byla značná volnost. 20
Teologii Kristova kněžství21 zakládá již sám Ježíš v podobenství o dobrém
pastýři [srov. Bible 1993, J 10-10-18] a systematicky ji zpracovává především autor
listu Židům od konce 4. do 10. kapitoly. Ta začíná výzvou Protože máme mocného
velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co
vyznáváme; nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti ...pokračuje
přes uznání Ježíše jako kněze na věky podle řádu Melchizedechova, který jedinou obětí
navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje - a tak se stává prostředníkem nové
smlouvy - načež končí praktickým důsledkem:

20 Apoštol Pavel Korintské upozorňuje: K dyž vy s e však shromažďujete, n en í to už společenství večeře Páně:
každý se dá hned do své večeře, a je d en m á hlad, druhý se opije. C o ž nemáte své dom ácnosti, kde byste je d li a
pili? Či sn ad p oh rdáte církví B o ž í a ch cete zahanbit ty, kteří n ic nemají? [Bible 1993, 1 Kor 11,20-22]
Zásadním sdělením této teologie je , že kněží mají být viditelným znamením Kristova kněžství a zpřítomňovat
tak v e sv é době Kristovo spásné jednání, jednání k záchraně smyslu člověka - sm yslu lidské existence.
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Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně
cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého
těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha
s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s
tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Nezanedbávejte společná shromáždění,
ja k to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den
Kristův. [Bible 1993, Žd 10,19-25]
V době, kdy se toto nové pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem formovalo, byli
křesťané ze sociologického hlediska početně malou skupinou odštěpenou ze židovství,
které stálo v té době před tvrdou zkouškou své existence. Zničení chrámu Římany
v roce 70 bylo odvetou za protiřímské povstání. Následovalo rozptýlení značné části
židovského národa po celém Středomoří. Jak si však křesťanství počínalo, když
překročilo hranice Palestiny do

řecko-římského světa a začínalo být zřejmé, že

očekávaný druhý příchod Kristův, doprovázený koncem světa, se hned tak
neuskuteční? Právě tato skutečnost si vynutila zásadní revizi představ o tom, co
vlastně Ježíšovo vystoupení znamená z hlediska dějinné existence církve.22
V následujících podkapitolách budu reflektovat etapy průchodu církve dějinami
- zejména pak z hlediska formování představy o kněžské roli a jejího skutečného
naplňování.
3.4

Poapoštolská doba (90-313)
Základním rámcem rozvoje církve je Středomoří, ovládané Řimskou říší. V ní

byli křesťané prakticky až do konce 1. století pokládáni za židovskou sektu. (I proto
byli tolerováni.) První velké pronásledování za Nerona (54-68) bylo důsledkem jeho
osobní zvůle. Obdobně ani Domiciánovy kroky proti křesťanům (zejména kolem roku
95) nebyly „systémovým opatřením“. K tomu došlo až za císaře Trajána (98-117), jak
prozrazuje

mimo

jiné

jeho

korespondence

s Pliniem,

správcem

Bithynie

v severozápadním Turecku. Tam Plinius popisuje svoji „vyšetřovací metodu“ velmi
lapidárně: Zatím jsem s těmi, kteří mi byli udáni jako křesťané, jednal takto: Tázal
jsem se jich, zda jsou křesťané. Když to přiznali, ptal jsem se jich podruhé a potřetí,
přičemž jsem jim pohrozil trestem smrti. Když zůstali tvrdošíjní, dal jsem je popravit.
22 Zatímco z hlediska osobního života se principiální dočasnost - daná vždy velice om ezenou délkou lidského
života - nikterak nezm ěnila (a mj. umožnila lidové teologii transformovat prakticky druhý příchod Páně do
situace osobní smrti), pak z hlediska působení církve v dějinách se zm ěna perspektivy - vyjádřeno heslovitě - z
„každou chvíli“ (viz např. apoštol Pavel v listech do Soluně) na „nikdo neví kdy“ stala zásadním problémem,
který od té doby křesťané tak či onak m usí řešit bez naděje na úspěšnou definitivu. Řešením se v průběhu dějin
církve stalo např.: uzavření se do sebe, ustrnutí v strukturách m oci, apod. , což se ovšem zásadně míjí s jádrem
evangelijní zvěsti.
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Nepochyboval jsem totiž, že a ť je tomu s jejich přiznáním jakkoli, musí být potrestána
jejich tvrdošíjnost a nepoddajná umíněnost. [Franzen 1984, s. 28] A Trajánus je
spokojen: „Milý Secunde, postupoval jsi správně. Není nutno po nich pátrat, budou-li
však udáni a usvědčeni, musí být potrestáni. “ [Franzen 1984, s. 29].
Je tedy zřejmé, že křesťanská existence byla životem ve značném ohrožení, což
pro toho, kdo měl v křesťanské obci nějakou viditelnější roli, platilo dvojnásob. Přesto
už na přelomu 1. a 2. století je doložena existence standardních služeb - biskup
(episkopos) a jáhen (diakon): Ustanovujte sobě vzkládáním rukou biskupy a jáhny,
kteří by byli hodni Pána, muže laskavé, nemilující peníze, oddané a vyzkoušené. Oni
vám totiž slouží toutéž službou jako proroci a učitelé. Nepřezírejte je tedy. Ctěte je
stejně jako proroky a učitele. [Didaché XV.]
Josef Dolista dále prokazuje, že ještě během 2. století se ustavuje třístupňové
pojetí ordinovaných služeb v církvi - biskup (episkop) - představený (presbyter) jáhen (diakon). Při tom se tehdejší církev až do 3. století terminologicky vyhýbala
označovat kněze pojmem, který by měl přímou návaznost na starozákonní či pohanské
kněžství (tedy kohen, hierús či sacerdos) [viz Dolista 1998, s. 44-49]. Ve spisu
Apoštolská tradice z přelomu 2. a 3. století Hyppolit Římský už tuto trojstupňovou
strukturu prezentuje jako standardní a spojuje s ní i standardní svěcení [viz Hyppolit
Římský 2000, s. 20-23],
Přesto ještě v této fázi dochází k vývoji, který předznamenává budoucí základní
ohrožení pro novozákonní naplňování kněžského poslání. Předně se setkání
křesťanství s helénismem projeví čím dal tím výraznější proměnou původní snahy o
přijetí „spásných skutečností života, smrti a zmrtvýchvstání Páně ve vášnivý příklon
k moudré nauce Kristově, které se lze naučit“ [cit. dle Hrbata 1993]. V duchovním
postoji mělo takovéto pojetí jasný důsledek pro pozici kněze: Ten se stal z církevního
představeného především učitelem náboženské moudrosti, duchovním vůdcem, který
vedl nevědomé lidi stupeň za stupněm kpoznání náboženských pravd - jak říká Josef
Hrbata [1993] v článku Profil kněze v průběhu dějin, a pokračuje následovně:
Ve třetím století začal - především v severní Africe — nával lidských mas do
církve: množství lidí, kteří byli navzdory dlouhému katechumenátu (moudré křesťanské
nauce) existenciálně zakořeněni v pohanských zvycích a ve světě magie, věštění,
amuletů, kouzelnictví apod. Je lehko si domyslit, proč to netrvalo dlouho a došlo
k návratu starého jména i pojmu „hiereus-sacerdos “ pro služebníky církve: kněz byl
opět chápán především jako prostředník k Bohu, který má dobrý kontakt
k mučedníkům, k relikviím i jiným vznešeným skutečnostem a zná správné formulky,
aby zahnal zlé duchy. [Hrbata 1993, s. 133]
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Výše uvedené citace dokládají, že nelze přičíst všechny případné deformace
původního pojetí kněžství pouze křesťanství konstantinovské epochy (o které
pojednává následující kapitola). Jejich následné rozvinutí zjevně čerpalo již z kultuměhistorické a společensko-psychologické situace počátečního hledání dějinné pozice
církve. Církev byla nucena přijmout novou perspektivu v důsledku neuskutečněného
druhého brzkého příchodu Krista. Předpokládaný konce světa se nekonal a odsouval se
tak na neurčito.
3.5

První křesťanská em ancipace (do Karla Velikého)
Pro vývoj kněžství v tomto období byla určující byzantská dominance ve 4.

století a stěhování národů, jehož důsledkem byl postupný rozvrat Římské říše a nástup
dominance germánské.
Josef Hrbata

[1993] popisuje nastalé proměny těmito slovy: Epocha

Konstantinova přinesla církvi velký prospěch náboženské svobody po třech stoletích
brutálního pronásledování; přinesla j í však začátek nové, duchovní nesvobody
v neblahém manželství trůnu s oltářem, jež trvalo skoro 1 600 let! Nový vývoj byl už
připraven znenáhlým vlomem římského právního ducha do dosud volné liturgie i
celého církevního zřízení. Církevní těžiště se přeneslo z podání spásy na úřední právní
zřízení. [Hrbata 1993, s. 133]. To znamenalo nejen konec dosavadní volnosti ve
formulaci liturgických modliteb, laického kázání i samotného vnitřního života církve,
ale připravilo Konstantinovi

ideálně proměnu dosavadního pronásledovaného

společenství, které se modlí, aby pominul tento svět [viz. Didaché XV.], na státní
církev. Knězi připadla kultumě-výchovná úloha v lidu. Tím se kněz stal státním
úředníkem obdařeným státními privilegii: osvobozením od daní a vojenské služby,
vyšším společenským postavením. Protože lid státu byl brzo totožný s členy církve ...
musel se ve středověku vyvinout obraz stavovského kněze, úředníka ve státně
podporované lidové církvi [Hrbata 1993, s. 133].
V

této souvislosti je ovšem třeba zdůraznit, že přes všechny právě popsané

vlivy - na Východě mocněji než na Západě [viz Mendelová 2004, s. 73-80] - zůstával
i významný prostor pro uplatnění osobnostních dispozic těch, kteří kněžskou službu
vykonávali. Vždyť 4. a 5. století určovaly nejen boje o „pravověmost“ (neboť jakmile
zmizel vnější nepřítel, byla rázem spousta vnitřních), ale také osobnosti, z jejichž
odkazu křesťané čerpají dodnes, jako Ambrož, Athanasius, Basil Veliký, Řehoř
Naziánský, Jan Zlatoústý, Cyril z Alexandrie, Jan Cassianus, Jeroným či Martin
z Toursu a samozřejmě i Augustin Aurelius.23

23 B líže viz [Augustin 1 9 9 0 , s. 3 4 1 ]
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Přestože se v tomto směru kulturní proces u severních národů (v důsledku
situace způsobené stěhováním národů) opozdil o několik století, křesťanští kněží
Keltů, Germánů a Slovanů se ocitli v podobné situaci, když postupně převzali
nástupnictví p o staropohanských kněžích (obřadnících - pozn. aut.) kmenového zřízení,
i když měli nové, křesťanské učení a křesťanský ritus, [viz Hrbata 1993, s. 133]
3.6

Řehořova reforma (10.-11. století)
Toto období charakterizují z hlediska mého záměru následující dvě skutečnosti:
1. Spojení státu a církve dostoupilo vysoké míry, kterou (císař) Karel vyjádřil tím,
že se dal titulovat jako rex et sacerdos (král a kněz). V listě papeži Lvu III. to
vyjádřil takto: Naším úkolem je navenek všude chránit zbraněmi svátou církev
Kristovu před útoky pohanů a před zpustošením od nevěřících a uvnitř j i zajišťovat
všeobecným uznáváním katolické víry. Vaší úlohou je podporovat naši válečnou
službu rukama pozdviženýma k nebi, ja k to činil Mojžíš, aby křesťanský lid vaší

přímluvou všude dosahoval vítězství nad nepřáteli. [Franzen 1984, s. 71] Karel se
(inspirován byzantskou císařskou ideou) pokládal za nejvyššího pána francké
církve a podle toho s ní nakládal: Povznášel biskupy a opaty, činil z nich duchovní
„velmože“, kteří si zvykli přijímat státní pokyny a spoléhat se na státní orgány
moci.
2. Výše uvedená situace nutně vedla k hlubokému duchovnímu úpadku církve,
která se prostřednictvím svých reprezentantů etablovala ve strukturách moci,
zatímco převládající smýšlení naprosté většiny společnosti zůstávalo pohanské.
(Typickou ukázkou toho byla i situace, kterou u nás musel řešit kníže Václav a
která vedla k tragédii Vojtěcha Slavníkovce).
Bezprostřední rub oné totální provázanosti státu a církve se ukázal ve chvíli,
kdy se po Karlově smrti jeho veleříše rozpadá a církev se stává hříčkou v rukou
všemožných dobrodruhů, kteří mimo jiné podle svých potřeb obsazují nejen stolce
biskupské,

ale dokonce i stolec papežský.

Důsledkem

toho bylo naprosté

znehodnocení tohoto úřadu až do stavu trojpapežství a hluboké institucionální krize
církve - včetně velkého východního rozkolu (dokonaného roku 1054).
Vnitřní reakcí církve na to byla reformní hnutí, z nichž nejvýznamnější větev
byla podstatně spojená s burgundským klášterem Čluny, vnější pak souboj papeže
Řehoře VII o svobodu církve: Hnutí, které dostalo název a ráz od Řehoře VIL,
bojovalo proti způsobu, ja k králové, knížata a šlechtici zadávali biskupství a opatství
(laická investitura) a ja k často nestoudně vykořisťovali (simonie). Požadovalo
obnovení práva svobodné církevní volby, aby zajistilo samostatnost nábožensko31

církevního oboru působnosti. Při tom zároveň samozřejmě vyžadovalo, aby církvi byla
přiznána j í příslušející pozitivní práva k provádění jejího úkolu. Ježto o tom dosud
neexistovaly obecné právní normy, bylo úkolem hnutí tyto normy zformulovat a
usilovat o jejich prosazení. Tak došlo ke sporu s politickou mocí. [Franzen 1984, s. 83]
Z hlediska kněžské služby přinesla Řehořova reforma nejprve zásadní změnu
života členů katedrálních (biskupských) a kolegiátních (městských) kapitul, kde v té
době byla soustředěna většina kněžstva, který měl být napříště určován kanovnickým
řádem, jehož vzorem byla pravidla řeholní. Heslem gregoriánske reformy bylo
posvěcování světského kléru. Zdůrazňování svátostného kněžství a jeho postavení
v církvi předpokládalo vnitřní obnovu světského duchovenstva. Nové duchovní pastýře
měly zdobit apoštolská chudoba a celibát, poslušnost vůči duchovní vrchnosti,
hierarchické církevní vědomí, teologické vzdělání a bezúhonný osobní život. [Franzen
1984, s. 90]
Skutečnost se ovšem od tohoto ideálu značně lišila - zejména pokud šlo o onu
apoštolskou chudobu, teologické vzdělání a bezúhonný osobní život. K tomu, aby se
ovšem vše ukázalo v plném světle, bylo třeba projít etapou, která vypadala jako triumf
církve. (V rozhovoru s knězem Jaromírem jsme narazili na fakt, že se dodnes najdou
katolíci, kteří vzpomínají na toto období jako na „ráj na zemi“.)
3.7

Vrcholný středověk
Teologicky je v tomto období kladen důraz na objektivní charakter kněžského

svěcení i úkonů, které v jeho důsledku může kněz vykonávat. Jeho hlavním obhájcem
byl Tomáš Akvinský a měl za následek ono rozdvojení kněžské funkce a kněžské
osobnosti. Tento fakt měl sice z hlediska famíků pozitivní význam v tom, že ve svém
svátostném životě (v té době ovšem velmi řídkém) nebyli ohrožováni nedostatky
mravního života kněží, současně to ale otevíralo prostor ke značnému úpadku
samotného kněžského života (neboť „kněžská moc“ jím podle tohoto přesvědčení
nebyla nijak ohrožena). To mělo pro kněžskou pozici ve 12. až 14. století důsledky,
které trefně vyjadřuje František z Assisi (který sám knězem nebyl a ani se nepokládal
za hodného jím být) v Listu věřícím:
Také máme často navštěvovat kostely a ctít duchovní a vážit si jich, ani ne tak
kvůli nim samým, jestliže jsou hříšníky, ale pro jejich slidbu a vysluhování
nejsvětějšího těla a krve Krista, které proměňují na oltáři a přijímají a ostatním je
podávají. A všichni buďme pevně přesvědčeni, že nikdo nemůže být spasen jinak než
skrze svátá slova a krev našeho Pána Ježíše Krista, která klerici pronášejí, hlásají a
jimi slouží. A jen oni mají takto sloužit a nikdo jiný. [Františkánské prameny]
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Toto pojetí kněžského úřadu a služby s ním spojené dále rozvádí v Napomenutí
,Aby Boží služebníci měli v úctě duchovní osoby“, kde praví:
Blahoslavený služebník, který má důvěru ke klerikům, kteří žijí správně podle
zásad římské církve. A běda těm, kteří jim i opovrhují; neboť i kdyby to byli hříšníci,
přece je nikdo nemá soudit, protože sám jediný Pán si vyhrazuje právo, aby je soudil.
Vždyť o kolik je větší jejich služba, kterou mají vůči nejsvětějšímu tělu a krvi našeho
Pána Ježíše Krista, které sami přijímají a jen oni je vysluhují ostatním, o to větší hřích
mají ti, kdo se prohřešují vůči nim, než kdyby se provinili vůči všem ostatním lidem
tohoto světa. [Františkánské prameny]
Takovéto pojímání kněží a jejich služby způsobené mimo jiné vítězným
soubojem církve se státem (souboj o investituru) předznamenalo ovšem budoucí
problémy. To, co se jevilo skoro jako dokonalá stavba - teoreticky podložená systémy
Tomáše Akvinského či Bonaventury a prakticky naplňovaná takovými panovníky,
jako byl císař Karel IV. - stálo ve skutečnosti před zhroucením.
3.8

Krize konce středověku (první česká reformace)
Hluboká vnitřní krize, kterou jsem v hlavních rysech zdokumentoval již

v předchozím vývoji, dostává v tomto období (od konce 14. století), ještě dramatičtější
podobu. Do jejího obrazu se promítly, z historického kontextu pochopitelné, ale
křesťanství vzdálené, křížové výpravy a nesmyslné čarodejnické procesy. Z našeho
pohledu byl ovšem důležitější výsledek jednání mezi papežem Paschalisem II. a
králem Jindřichem V. o odluce církve od státu. Ti se v únoru roku 1111 v Sutri dohodli
na konkordátu, jehož obsahem bylo zrušení feudalizace církve: Německá říšská církev
měla vrátit králi všechen majetek a všechna práva - a pak se král ze své strany
zavazoval, že nebude zasahovat do vnitřních záležitostí církve (zejména do
jmenování). Jednotný bouřlivý odpor německých knížat a biskupů proti tomuto pokusu
řešení - považovanému úplně za nereálný a neproveditelný - ukázal, že je nemožné
obnovit poměry z dob prvotního křesťanství. [Franzen 1984, s. 85]
Tomu všemu dával nej viditelnější výraz morální úpadek kléru, s kořeny už
v samotné přípravě na službu církvi:
Příprava na

kněžství probíhala v katedrálních

školách,

bez jednotně

stanoveného programu, podle místních možností a schopností. Vstup do duchovního
stavu (tonzurou) podléhal jen všeobecným pravidlům a býval mnohdy motivován
leckdy dost neduchovně, například i snahou uniknout civilnímu soudu. Výukou
v katedrální škole bývali v lepším případě pověřováni dva členové katedrální kapituly
a z mnoha dokumentů víme, že výsledky bývaly často ubohé. Nebyla ani stanovena
pravidla a nezbytné podmínky pro kandidáty; nebylo ani nikde řečeno, který světitel
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má kandidáty světit. Víme například o utrakvistech z Čech, že si hledali světitele pro
vlastní kandidáty daleko za hranicemi země v době, kdy byl pražský arcibiskupský
stolec neobsazen. Tato praxe však nebyla jejich výsadou, podobně jako nejsou jen na
naše země omezeny záporné zkušenosti se znalostmi kandidátů kněžství. Důsledkem
byli potulní mniši a klerikové (gyrovagi) a celou jednu vrstvu tehdejšího kněžského
kléru můžeme označit pojmem „kněžský proletariát". Sem patřili například kněží
střídníci, určení takřka výlučně ke sloužení zádušních mší svátých; podstatnou část
intencí z těchto mší museli však odvádět svým nadřízeným. Duchovních osob byl
nadbytek - na úkor kvality. [Kolář 1991, s. 178]
Tváří v tvář tomu se do kritiky stavu pustili ti, kteří ještě neztratili smysl pro
skutečné křesťanské ideály (u nás to byla celá plejáda Husových předchůdců mezi
nimiž bývají jmenováni především kazatel Konrád Waldhauser, bojovník za mravní
obrodu Jan Milíč z Kroměříže, učenec M. Matěj z Janova a česky píšící lidový
myslitel Tomáš Štítný ze Štítného). Ovšem i sám Jan Hus se původně chtěl podle
svých slov stát knězem, aby měl dobré bydlo a rúcho a byl lidmi ctěn.24
V

požadavcích Čtyř pražských artikulů, aby kněžím a mnichům, kteří světským

právem panují... proti přikázání Kristovu a proti příkazu svému úřadu kněžskému a k
veliké škodě pánóm stavu světského, neřádné panovánie odjato bylo...[cit. dle Čtyři
pražské artikuly], stejně jako aby těžké hříchy byly veřejně trestány,25 zaznívá
zoufalství ze stavu, který spěje ke kolapsu: nejen definitivnímu rozpadu jednoty
západní církve, ale i erozi důvěryhodnosti křesťanství, zníž se v Evropě již
nevzpamatovalo.
3.9

Tridentský koncil
Vážně míněným pokusem čelit výše uvedené hluboké krizi západní církve bylo

svolání tří zasedání sněmu do Tridentu (1545-48; 1551-52; 1562-63). Příznačné ovšem
bylo, že samotný koncil probíhal v mimořádně napjaté politické situaci, kde válce
mezi papežem Pavlem III. a císařem Karlem V. během prvního zasedání zabránila jen
smrt papežova, druhé zasedání skončilo pro povstání knížat v Německu a třetí
zasedání probíhalo pod tlakem hugenotských úspěchů ve Francii. A to byla Lutherova
reformace už v plném proudu a sám Luther po smrti.
Není tedy divu, že se záměr vyřešit tímto koncilem definitivní roztržku
s protestanty nezdařil (ač protestanté byli na koncil pozváni a sám císař měl na
urovnání zájem). Přesto koncil znamenal významnou reformu alespoň z hlediska
24 viz d le http://www.radio.cz/cz/clanek/68282
25 Do těchto v ý ze v se prom ítá přesvědčení, ž e by mohl nastat konec světa. Zdá se, že tento faktor měl vliv na
radikalitu husitského hnutí i Husa samotného.
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římskokatolické církve. Teologicky na něm byla závazně formulována nauka o Písmu
a tradici, o dědičném hříchu a ospravedlnění, a především o svátostech.
Z hlediska praktického přinesl koncil evidentní rozkvět řádového života, včetně
dynamického nástupu řádu jezuitů v čele s Ignácem z Loyoly (+1556), výskyt zářivých
světců jako byla Terezie z Avily (+1582), Karel Boromejský (+1584), Jan od Kříže
(+1591), František Saleský (+1622) či Jana Františka de Chantal (+1641).
Naši tehdejší situaci charakterizuje dokument Putování církve českými dějinami
takto: Po celé 16. století a na počátku 17. století tvořili katolíci v Čechách a na
Moravě menšinu, která byla dlouhou dobu uzavřena sama do sebe. S nástupem
reformace si katolíci nevěděli rady a chovali se spíše pasivně. Pro trvalý nedostatek
katolických kněží i pro jejich malou vzdělanost bylo jejich pastorační působení v české
nábožensky rozmanité společnosti velmi omezené. Změnu přinesl až v polovině 16.
století příchod jezuitů do Prahy (1556) a do Olomouce (1566), obnovení pražského
arcibiskupství (1561) a zejména ukončení tridentského sněmu (1563). Jezuitské
školství (střední a vysoké) a semináře (konvikty) si v poměrně krátké době získaly
dostatek žáků, z nichž vycházeli noví kněží vynikající mravní opravdovostí
i teologickým vzděláním. Vedle nich se formovala také nová šlechtická inteligence.
Když si jezuité vychovali dorost z českých studentů, rozšířili své působení také na
venkov, [cit.dle http://snem.cirkev.cz/index.html ?menu=427, s. 17]
Tridentský sněm měl ovšem zásadní význam pro budoucí formaci kněží, k níž
vydal na 23. zasedání - tedy těsně před koncem - dekret o výchově kléru. Předloha
vycházela ze zkušeností v Londýně a ve Veroně. Jejím přijetím na sebe shromáždění
biskupové brali povinnost zajistit kandidátům na kněžství hmotné zajištění ve vlastní
diecézi a také povinnost zřídit ústavy pro jejich výchovu. Sněm jim zakazuje svěcení
kandidátů z jiných církevních oblastí, vyjma případu jejich nejméně tříletého působení
v místní diecézi. Dále stanoví způsob a podmínky přezkoušení kandidátů před
svěcením. Z toho pak logicky vyplynula nezbytnost předchozí přípravy studiem, které
mělo studenty obohatit vědomostmi „v gramatice, svobodných uměních (pozn. JZ:
rétorika, logika, aritmetika, geometrie, astronomie, múzika) a alespoň základech
teologie, Písmu svátém a církevním učení“ Součástí přípravy má být „četba homilií
‘svátých Otcu (patristiky) a výuka ve všem, čeho je třeba k udělování svátostí,
jmenovitě svátosti pokání, a ke slavení liturgie “. Biskupovi dále sněm uložil péči o to,
aby se alumni (absolventi) „ účastnili denně mše svaté a přistupovali měsíčně ke svaté
zpovědi a ke svátému přijímání“ — nikoliv ovšem z donucení, jak si pospíšili
s doplňkem k dekretu biskupové některých důležitých diecézí. [Kolář 1991, s. 179]
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Tento program —který koncilním biskupům připadal mimořádně náročný a jeho
uskutečnění garantoval jen řád jezuitů —zůstal s nepodstatnými úpravami v platnosti
až do 2.vatikánského sněmu a je základnou výchovy kněží dodnes.
V podstatě šlo o to:
dát kněžskému stavu jednoduchou, ale celkem pevnou strukturu (zamezit růstu
skupin potulných kleriků, odstranit „kněžský proletariát “ složený z kněží bez
hmotného zajištění)
-

zavést povinnou výchovu kněží podle centrálně stanoveného vzoru, který
zajišťuje jakési „ kulturní minimum “jejich výsledné úrovně

-

stanovit základní pravidla duchovní výchovy kněží v nově zřizovaných
výchovných institucích (kolejích/seminářích) [Kolář 1991, s. 179]
Zde byl tedy mimo jiné základ pro ty budoucí katolické kněze, kteří patřili ke

špičkám renesanční společnosti jako vědečtí odborníci nebo i jako znalci umění,
mnohdy i mistři diplomacie či politiky. Současně ovšem to byl i základ tuhého
centralismu, který se ukázal problematický už při setkání s úkoly mimoevropských
misií.
3.10 Reformace, protireformace a období třicetileté války
Kromě zjevných vnitřních - náboženských - příčin, kterým jsem se věnoval už
v předchozích etapách, je třeba vidět i další roviny, které zásadně nástup reformace
podmínily (a na rozdíl od prvé reformace české umožnily její skutečné prosazení):
-

otevření Nového světa na jedné straně a definitivní pád Byzance do vlády
Turků na straně druhé, kterým se mění zásadně perspektiva v Evropě jak
psychologicky, tak společensky i ekonomicky

-

nástup nové inteligence, která je produktem kvalitního universitního vzdělání a
která už není primárně orientována na církevní služby

-

vznik silné měšťanské třídy zejména v Nizozemí, Velké Británii, některých
německých hanzovních městech ap. související s rozvojem obchodu i řemesel.
Americký sociolog Robert N. Bellah pokládá protestantismus za ideální příklad

moderního náboženství, v němž se zhroutilo hierarchické strukturování obou světů,
světského i mimosvětského ...Celý život člověka je nahlížen jako náboženská činnost a
každý skutek by měl být službou Bohu. Obě velké instituce spjaté s předchozí etapou
vývoje lidstva, tedy stát a církev, jsou odmítány a na jejich místo nastupuje řada
světských organizací, jejichž prostřednictvím lze naplňovat náboženské hodnoty a
uskutečňovat je tak přímo v životě společnosti. Znovu se objevuje dvoutřídní systém,
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který je však založen na novém dělení - na vyvolené a zavržené. [Bellah 1970, cit. dle
Lužný 1999, s. 98]
Myslím, že Bellahův popis poněkud idealizuje to, co se ve skutečnosti stalo:
Křesťanská společnost se ukázala neschopná křesťanským způsobem vyřešit své
konflikty. Všichni se dovolávali téhož Boha, když v jeho jménu vraždili a mučili
druhé. To, co (alespoň z hlediska tehdejšího pojetí) bylo ještě myslitelné při
konfliktech s „nevěřícími“, kde se předpokládalo, že na jejich straně Bůh určitě není,
nešlo už použít v bratrovražedných válkách různých skupin křesťanů. Zavedení
pravidla Čí vláda, toho náboženství bylo jenom logickým důsledkem definitivní ztráty
důvěry ve schopnost církve zajistit mír a prosperitu společnosti. Právě zde je třeba
hledat hlavní důvod sekularizace, která v dalších stoletích zasáhne Evropu: Bůh se
ukázal „neschopným“ - prostřednictvím církví - zajistit pokojné uspořádání
společnosti, lidé si musí pomoct sami. Jejich hlavními nástroji bude věda a stát.
Reformace se pokusila onen ústřední problém křesťanství vzniklý tím, že se
„druhý příchod Kristův“ odložil na „neurčito“, řešit jeho radikálním popřením:
a) Církev jako instituce není „pokračujícím vtělením“, které v ní vidí katolická
teologie.
Tak interpretovali selhání církve, které tou dobou reformovaní křesťané
prožívali. Podle reformace má církev sehrávat při hledání „božího království“
pragmatickou roli. Jiná role jí nepřísluší.
b) Zavedení novozákonního služebného (svátostného) kněžství bylo omylem.
Reformovaní viděli (už tehdy) naplnění kněžské role ve všeobecném kněžství
Božího lidu, nikoli v kněžství svátostném, zejména pak v jeho dekadentní podobě, kdy
byl prezentován zejména jako hierarcha církevní organizace. Z praktického hlediska je
pochopitelně třeba nějak uspořádat bohoslužebný či třeba i církevní život, ale
v takovém případě26 jde jen o službu bez jakéhokoliv zvláštního ontologického
zakotvení.
Obě teze jsou dodnes platnou výzvou katolické ekleziologii (nauce o církvi) i
samotnému pojetí katolického svátostného kněžství, které má reprezentovat Krista
(tedy být nástrojem jeho zpřítomnění ve službách církve). A to navzdory tomu, že
skutečná praxe většiny církví či církevních společenství vzešlých z reformace, se
mnohdy - právě ve svém církevnickém či až klerikálním pojetí - té běžné katolické
velmi podobá, [viz Rejchrt2002, s. 325]

26 Faráři a farářky v reformovaných církvích
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3.11

Doba mezi třicetiletou válkou a Velkou francouzskou revolucí
Charakterizuje ji barokní zbožnost, která byla posledním celoevropským

pokusem najít cestu ze zklamání dosavadním vývojem křesťanství skrze křesťanskou
víru, a to v životě jednotlivce i společnosti. Záhy bylo zřejmé, že z hlediska
politického i náboženského k rehabilitaci křesťanské jednoty nepovede - a to navzdory
tomu, že se na všech stranách pro to angažovaly významné kulturní, společenské i
náboženské elity (např. Gottfried Wilhelm Leibniz nebo naši Jan Ámos Komenský či
Bohuslav Balbín, Komenskému zvlášť nakloněný [viz Čomejová 2002, s. 157]).
Roztržka byla zdrojem vzájemné nedůvěry a zapříčinila přílišné odcizení.
Zdálo se však, že aspoň prohloubení samotné zbožnosti - ať na té, či oné straně
by mohlo být plodem nepochybně obdivuhodného uměleckého záběru, které baroko
rozvinulo na celé řadě výrazových rovin architekturou počínaje přes výtvarné umění a
literaturu až k hudbě. V ní se snad nej výrazněji odrážela touha po Bohu - ať šlo o
skladby luterána Johana Sebastiana Bacha nebo katolíka-kněze Antonia Vivaldiho či
Alessandra Marcella.
Střízlivý pohled sice nevidí v baroku (ani u nás) dobu „temna“, ale na druhé
straně se barokní zbožnost (křesťanů) rozvinula hlavně v obřadnosti, zatímco
postrádala hloubku. Studie Putování církve českými dějinami to vyjadřuje takto: Vnější
rozvoj nábožensko-církevního života s sebou nesl také negativní jevy. Velmi rozšířená
byla mezi lidem pověrčivost, na které se podílela nekritičnost a náboženská
nevědomost, přepjatá úcta k světcům a uctívání svátých obrázků a soch, víra v moc
určitých modlitbiček a v různá zjevení. Společensky se barokní doba vyznačovala
mimořádně vypěstovanou obřadnosti, nádherou a pompézností, jakož i přísným
společenským rozvrstvením. Často se projevovaly rozpory mezi jednotlivými řády,
zvláště mezi jezuity a ostatními řeholemi, a sociální rozdíly mezi nižším a vyšším
duchovenstvem.27 [cit. dle http://snern.cirkev.cz/index.html?menu=:427, s. 22]
3.12

Osvícenství a národní obrození
Osvícenství představovalo nejen reakci na určitý jednostranný iracionalismus

baroka (který sice konvenoval lidové zbožnosti, provokoval však vzdělanecké vrstvy
spojené s nastupující buržoazií), ale byl i alternativním pokusem překonat trauma
rozpadu středověké jednoty novým sjednocením na bázi rozumného uspořádání života
i světa. Je tedy přímým pokračováním ambic reformace, ale jeho vliv se zdaleka
neomezil jen na země, kde bylo protestantství určující náboženskou orientací.
27 Přesto i v tom to období hraje osobní podm íněnost prožívání křesťanství a tím i kněžství význam nou roli, viz
příloha č. 2
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Typickým příkladem je Francie a její Velká revoluce.
V

našich poměrech měl rozhodující vliv na uskutečňování osvícenských

tendencí Josef II.. S realizací svých záměrů mohl začít od roku 1780, kdy se po smrti
své matky ujal samostatné vlády. Jedním z jeho prvních opatření bylo vydání
tolerančního patentu (říjen 1781), který dosavadním skrytým nekatolíkům s určitými
omezeními umožnil vyznávat svou víru a podílet se na chodu státu. Josef II. při tom
podstatně zasahoval do vnitřních záležitostí církve. Nejvýrazněji se to projevilo, když
krátce po vydání tolerančního patentu zrušil řadu klášterů, „zbytečných“ kostelů a
kaplí a prosadil změny v liturgické oblasti. Na druhé straně konstruktivním krokem
Josefa II. bylo dokončení reformy církevní správy, kterou začala už jeho matka Marie
Terezie. Díky této reformě byly země Koruny české protkány hustou sítí far a lokálií,
která s malými obměnami platí i v současnosti. V ní našli uplatnění mnozí duchovní ze
zrušených klášterů i řeholníci z klášterů zachovaných.
Důsledky osvícenství pro roli kněze na našem území shrnuje studie Putování
církve českými dějinami takto: Josefinství svými reformami zřejmě vytvořilo nový
kněžský typ, pro nějž byla charakteristická vazba na plnění svých úředních povinností
a všeobecná vzdělanost, na druhé straně oslabení určitých tradičních forem zbožnosti.
Mnohé reformy byly klérem přijaty i z toho důvodu, že fakticky zlepšovaly celkovou
situaci (hmotné zabezpečení kléru z tzv. náboženských fondů, konfesijní školství,
zvýšení počtu farností, nová organizace biskupství). K osvícenství se přiklonily též
laické katolické vrstvy, především stav městský, jem už umožňovalo profesní a
společenský růst. Prvky barokní zbožnosti, přetrvávající především na venkově, byly
posíleny za císaře Františka, který ustoupil od Josefových reforem a dovolil konání
poutí, postní kázání a podobně, [ibid., s. 26]
Tím se významně urychlilo rozštěpení náboženského života ve městě a na
venkově, jak na to poukazuje ve svém životopisu i Bernard Bolzano. Nejprve
prozrazuje, že jeho otec, když zjistil, že chce studovat teologii, vynaložil všechno, aby
mu v tom záměru a ve vstupu do kněžského stavu zabránil, a to jenom z obavy, že
v něm bude nešťastný, zatímco matka byla jeho úmyslem nadšená, [viz. Bolzano 1981,
s. 31-32] A když píše o svých počátcích učitelské kariéry na filosofické fakultě v
Praze, charakterizuje tehdejší situaci na škole (je to rok 1805! nikoliv 2005)
následovně: Studenti byli z velmi pochopitelného důvodu předem zaujati proti novému
učebnímu předmětu, neboť ten nejen rozmnožoval počet toho, čemu se měli učit, ale již
i pojmenování katecheta, pod nímž jim nového profesora ohlásili, bylo jim vysoce
protivné. Koloval mezi nimi doposud Systém přírody, spisy Voltairovy a jiných
volnomyšlenkářů, a tak jim bylo dílem směšné, dílem podezřelé všechno, co se
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vztahovalo k náboženství. Slova: pobožnost, povznesení mysli, zbožnost, pokání, večeře
Páně a sto jiných, která slouží k označení náboženských předmětů, urážela jejich
sluch. Před mou nástupní přednáškou se dohodli, že začnou dupat p ři prvním výroku,
který je pohorší, a nehodlali ustat, dokud bych neopustil katedru. [Bolzano 1981, s. 43
- 44] Z této citace je patrné, že se již počátkem 19. stol. vyskytovali v centrální Evropě
skupiny, v našem případě humanitně vzdělaní lidé z města, kteří proti (tehdejším)
projevům náboženského života otevřeně protestovaly. Vnímání kněží bylo u těchto
lidí pravděpodobně zcela vzdálené postojům úcty a vážnosti, kterých se na venkově
kněžím (v té době) dosyta dostávalo.28
Význam kněží pro období národního obrození dokumentuje studie Putování
církve českými dějinami, kde se říká: Kněžstvo se v době probuzení kulturních a
osvětových snah ve své většině zapojilo především do prací historických a
jazykovědných a do pěstování české poezie a prózy. Jména jako Gelasius Dobner,
Mikuláš Adaukt Voigt, František Pubička, Václav Fortunát Dury ch, František Faustin
Procházka, Josef Dobrovský, Karel Rafael Ungar, Antonín Jaroslav Puchmajer, Josef
Vlastimil Kamarýt, Antonín Marek, Karel Alois Vinařický, František Sušil a mnohá
další dokládají vliv a význam kněžstva pro obnovení českého vzdělání a kulturního
života, a to přes velké názorové rozdíly mezi těmito osobnostmi. Vzhledem ke svému
bezprostřednímu působení na lid měli kněží neobyčejný význam pro pěstování české
řeči a kultury. Činnost kněžstva se projevovala ve školství, spolcích, knihovnách a
kroužcích. Dědictví sv. Jana Nepomuckého a Dědictví sv. Cyrila a Metoděje jako
katolické vydavatelské a osvětové aktivity sledovaly ja k náboženské, tak národní
poslání, [cit. dle http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=427, s. 26 - 27]
3.13

Od 1. do 2. vatikánského koncilu
Toto téměř stoleté období představovalo dobu mimořádných otřesů a změn.29

Katolická církev se snažila tomuto překotnému vývoji čelit. Podobně jako před
staletími při nástupu reformace řešila nastalou situaci svoláním koncilu. Ten se konal
roku 1970 ve Vatikánu, který zůstal ostrůvkem uprostřed Říma - hlavního města
sjednocující se Itálie. Na rozdíl od Tridentského koncilu byl ovšem dopad 1.
Vatikánského z hlediska ambic katolické církve výrazně menší: Ve společenskopolitické rovině vyvolal jednoznačné odmítnutí v Německu, Francii i Itálii. Vnitřní

28 M nozí autoři hovoří v této souvislosti o „první sekularizaci“ postihující celou Evropu v iz Vokoun [2005] Ln:
Teologické Studie 1/2005. s. 60-63.
29 Zm ěn nejen v Evropě, ale prakticky po celém světě. Stačí jen uvést nástup prům yslového věku, vznik velkých
měst s masami dělníků, eskalaci koloniální expanze vedené především V elkou Británií, Francií a Nizozem ím ,
dále sjednocení Něm ecka, nástup velm ocenské éry Spojených států, dvě světové války nemající dosud ani
vzdálený precedent, nástup totalitních ateistických režimů, které ovládly téměř půlku světa, vědecko-technickou
revoluci atp.
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život církve byl pak koncentrován na diskusi k dogmatu o papežské neomylnosti,
kterému jeho zastánci i odpůrci přičítali mnohem větší váhu, než jakou ve skutečnosti
(v následujících sto letech) mělo.

TA

Převládajícího ducha tehdejší církve docela dobře charakterizovala bula známá
jako Sylabus bludů, kterou vydal papež Pius IX. šest let před svoláním koncilu.
Dokument zavrhoval panteismus, naturalismus, absolutní i umírněný racionalismus,
indiferentismus, socialismus, komunismus, tajné spolky, ale i biblické společnosti a
spolky liberálních kněží. Vedle dalších omylů v církevní a společenské oblasti
nakonec zavrhl myšlenku občanské svobody pro všechna vyznání a myšlenkové
proudy a vyhlásil nemožnost smíru mezi katolickou církví a společenským
liberalismem [viz např. Suchánek 2003], Katolická církev tu celému modernímu
vývoji říká jasné „ne“.
V

této atmosféře narůstající defenzivní uzavřenosti (zevrubně charakterizované

například v díle nizozemského historika Tedda Schoofa Aggiornamento na prahu 3.
tisíciletí? [Schooff 2004]) měly církevní snahy následujících desetiletí při pokusech
reagovat na prudký nástup vrcholného novověku pramalou šanci na úspěch. Trpěl jak
vnitřní život katolické církve, tak její postavení ve společnosti. A to navzdory
nepřehlédnutelné řadě vynikajících katolických osobností této doby - počínaje
nástupcem Pia IX. na papežském trůně Lvem XIII., přes kardinála Johna H. Newmana,
filosofa Maurice Blondela, teologa Romana Guardiniho či universálního myslitele
Pierra Teilharda de Chardin.
Pro tehdejší situaci kněží - zejména v oblasti habsburské vlády - bylo
příznačné to, co z Kutnohorských epištol Karla Havlíčka Borovského odcitoval Karel
Skalický ve své studii Havlíčkova teologie osvobození:
„Ať si člověk smýšlí o hierarchii katolické tak nebo onak, to přece nikdo
poctivý, jestli pravdu mluviti chce, upříti nemůže, že naši nynější biskupové ani známky
na sobě nemají pravého apoštolství. Vláda ustanovovala a ustanovuje až posud
katolické biskupy, což zajisté jest zcela necírkevní; že se však až posud biskupství
nejvíce jako nějaká zaopatření synkům šlechtickým neb byrokratickým kněžím
udělovala, jest každému známo. Vláda ustanovuje a svrhuje biskupy, biskupové
neobmezeně mohou vládnout nad kněžími: tím tedy přišlo veškeré kněžstvo do rukou
vlády a náboženství stalo se proti svému prvotnímu ouěelu jakýmsi nástrojem vlády, a
abychom se ještě zřetelněji vyjádřili, nástrojem politické reakce. “ [Skalický 2005b]

30 Toto dogma reálnou pozici papeže z hlediska společenského respektu ani vnitro církevní úcty významně
nezvýšilo, neznamenalo ale ani produkci papežských neodvolatelných rozhodnutí, čehož se jeho odpůrci báli (za
celou dobu byla na základě tohoto dogmatu vyhlášena pouze dvě speciální mariánská dogmata, která k žádnému
znásilňování víry a svědom í nevedla a ani vést nem ohou).
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A Karel Havlíček Borovský má i řešení, jak tento nepřijatelný stav léčit:
„To jest nade všechnu pochybnost... že by náboženství katolické mnohem
silněji na lid působilo, mnohem lepší ovoce nésti muselo, kdyby kněz katolický s lidem
věřícím v pražádných peněžitých a živnostních poměrech nestál, kdyby se nikdy za
žádnou církevní službu nic neplatilo, kdyby lid svému knězi pod žádným jménem
žádných daní a poplatků odváděti nemusel - zkrátka kdyby kněžství nebylo žádnou
světskou živností. “ [ibid., 2005b]
To byl ovšem návrh příliš radikální na to, aby se jím opravdu někdo vážně
zabýval. Ostatně pro toto řešení není zatím dostatek ochoty ani dnes. Důsledky pro
tehdejší situaci kněžstva vyjádřili mnozí autoři od drobných záznamů výpovědí a
svědectví až k románům. Já tu využiji svědectví Masarykova, který poměry
v katolickém duchovenstvu na počátku 20. století charakterizuje na základě vlastních
zkušeností: Tehdy za mnou chodívali mnozí mladí alumni a kněží, abych jim poradil,
mají-li vystoupit z církve, když mají takové nebo makové pochybnosti; obyčejně jsem je
od toho zrazoval, neboť jsem viděl, že jejich pochybnosti nejsou dost silné, aby je vedly
k jiné pozitivní víře. Jeden takový kaplan se mi přiznal, že ho v úřadě zajímá jen jedno:
zpovídat ženy a děvčata. Já nebyl pro vystupování z církve, pokud se to dálo
z indiferentismu, z politických příčin jako hnutí Los von Rom, a kvůli ženění; chtěl
jsem, aby lidé byli nábožensky poctiví. Jiný konflikt jsem měl — to byl proces
s katechety. Uvedl jsem na nějaké schůzi případ, že katecheta denuncoval druhé
učitele; ten můj výrok nějak zkřivili a tři sta osm katechetů podalo na mne žalobu, že
jsem nařkl všechny katechety z denunciantství nebo špiónství. Proces jsem vyhrál. I
zde šlo o vzájemné služby církve a státu. Stát chránil církev a církev mu sloužila, byla
zadarmo duchovní policií. Dnes už by mohli katolíci vidět, že to církvi neprospělo, že
to neprospělo katolicismu našemu. [Čapek 1990, s. 144-145]
Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 záhy následovaný
vznikem Českobratrské církve evangelické a pak zejména Církve Československé,
založené „modernisticky“ orientovanými katolickými kněžími a znamenající pro
Římskokatolickou církev ztrátu více než 1,5 milionu členů, přinesl katolíkům nejen
ztrátu dosavadní státní podpory, ale hlavně pozici formální většiny - 80% občanů se
hlásilo k Římskokatolické církvi [Statistické podklady 2005, s. 4] - jíž jsou ovšem
zcela odcizené kulturní i společenské elity nově vzniklého státu. Když se z tohoto šoku
ve 2. polovině 30. let začíná vzpamatovávat, vypukla 2. světová válka následovaná po
krátkém přeryvu let 1945-1948 nástupem komunistické ateistické diktatury.
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Přesto i v tehdejších československých

poměrech působily mimořádné

katolické osobnosti.31
Jak jsem již předeslal, věnuji se v této kapitole krystalizaci pojetí kněžské role,
především pak jejímu vyústění do současné situace v Česku. Celý tento proces přitom
probíhá v duchovním, historickém i společenském kontextu. Předchozí podkapitoly
vytvořily základ pro uvedení tří podkapitol následujících, které jsou ve zmíněných
kontextech základními stavebními kameny podmínek současného kněžství.
3.14 Přínos 2. vatikánského koncilu (1962-65)
Z hlediska samotné katolické církve šlo nepochybně o převratnou

o '■y

událost,

ovšem v nezanedbatelné míře se jednalo i o událost významu celosvětového. Tento
koncil se v prvé řadě pokusil reflektovat dramatické změny, k nimž ve světě došlo za
posledních sto let, a vyvodil z nich mimo jiné i dva zásadní důsledky překračující
hranice katolické církve:
Prvním důsledkem je radikální přehodnocení vztahu kjiným křesťanským
církvím (čehož vyjádřením je ekumenismus i z římskokatolické strany) a dokonce i
ostatním světovým náboženstvím. To vedlo k uznání hodnoty i pro jiná významná
světová náboženství - židovstvím počínaje, přes islám až k hinduismu a buddhismu
či další východní náboženství, [viz Dokumenty II. Vatikánského koncilu 1995]
Druhým důsledkem je přehodnocení vztahu samotné katolické církve vůči ostatní
společnosti, což nejjasněji vyjadřuje úvod dokumentu, v němž je to formulováno pastorální konstituce Radost a naděje: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší
doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a
úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich
srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu,
při svém putování do Otcova království jsou vedeni Duchem svátým a přijali zvěst o
spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu
těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami. ‘‘[Dokumenty II. Vatikánského koncilu 1995]
Pro nás je podstatné, že se koncil věnoval ve dvou dokumentech přímo kněžské
roli. Jsou jimi Dekret o životě a službě kněží a Dekret o výchově ke kněžství. Další tři
3lAť už mám na m ysli olom ouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, dominikány kolem edice Krystal především Silvestra Braita či Emiliána Soukupa, františkány Jana Evangelistu Urbana a jeh o „duchovního otce“
obdivuhodného prvorepublikového politika Františka Noska, židovského novináře a konvertitu mučedníka
Alfréda Fuchse, či benediktina Methoda Klementa. D íky jeho úspěšnému pokusu využít k výchově budoucí
katolické elity skauting, znám ém u jako L egio angelica, vyrostla i další generace kněží, kteří zásadním způsobem
ovlivnili 2. polovinu 20. století: Alexandr Heidler, Anastáz Opasek, Antonín Mandl, Josef Zvěřina či Jiří
Reinsberg.
32 Důvodem oné převratnosti byl především pokus o novou sebereflexi církve a hledání její identity poté, co se
mocenské pojetí gregoriánské reformy z 11. století neosvědčilo ani v míru ani ve válkách.
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dokumenty zabývající se podstatnými okolnostmi naplňování kněžského povolání jsou
konstituce Lumen gentium — O církvi, konstituce O posvátné liturgii a Dekret o
pastýřských úkolech biskupů v církvi. [Dokumenty II. Vatikánského koncilu 1995]
Role kněze je chápána stále jako klíčová pro společenství církve. Došlo však
k posunu v jejím vnímání. Postavení kněze má být „uprostřed Božího lidu“, a to nikoli
ve smyslu stredobodu. Smyslem je, že již nestojí v zásadě nad tímto lidem ani mimo
něj. Toto vymezení nezůstalo pouze formálně deklarovaným přáním, ale začalo se
mnohde uvádět do reality (např.: Kněz stojí při liturgii po celou dobu čelem k lidu;
oltář již není situován na zadní stěnu kněžiště. Liturgie je vedena v národních jazycích,
nikoliv pouze v latině.)

Právě touto charakteristikou církve, že je „božím lidem

putujícím dějinami“, kde kněz požívá velmi omezené výlučnosti, je vyjádřen onen
zásadní posun. Důraz na důstojnost křtu společně s všeobecným kněžstvím vedly ke
•3 *3

zrušení výsadního postavení kněžského svěcení.

#

To, že manželství bylo jako

alternativní povolání vedoucí ke svatosti postaveno na roveň celibátu, výsadního
postavení kněžského svěcení, si mnozí vyložili nikoli jako rehabilitaci manželství, ale
jako znehodnocení kněžské existence.
Ktomu (v důsledku liturgické reformy založené výše uvedenou koncilní
konstitucí Sacrosanctum concilium) se radikálně mění liturgické předpisy, způsob
slavení svátostí, atd. To, co bylo po řadu staletí domněle neochvějné, se během dvou
generací dostalo do krize, tedy na rozcestí. Dřívější jistoty,34 výhody i oběti spojené
s kněžským povoláním se rozplynuly - a na jejich místo se povětšinou dostavila ztráta
orientace i motivace, ale také strach z osamělosti, z nepochopení většinovou
společností i členy církve.
3.15 Totalita komunismu a její důsledky
Téměř čtyřicetileté období útlaku náboženského života ze strany státu mělo
v naší zemi svá specifika, daná celou předchozí historií, ale i faktory, které vstoupily
do hry až po uchopení moci komunisty. To se promítlo do širokého spektra důsledků
pro život všech a mimo jiné i do postojů celé společnosti ke katolictví.
Významná část katolické intelektuální elity byla v tomto období buď vyhnána
do exilu, nebo zdecimována v koncentračních táborech 50. let. Nutným důsledkem
bylo dlouhodobé oslabení kulturotvomé kapacity katolíků na našem území. Postupně a
dlouhodobě byla destruována řídící struktura církve. Většina biskupských stolců
33 Nejde o relativizaci svěcení. To je na podobné rovině s jiným i radikálními rozhodnutími laiků, jako je
rozhodnutí pro křest, pro m anželství, pro výkon dospělosti, pro radikální smíření atd., ale o suspensi
společenských výsad kleriků.
34 Ty se významně podílely n a volbě kandidáta pro kněžství, který s i tak volil jistou společenskou existenci. Toto
potvrzují i data z mého výzkumu.
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nemohla být obsazena a byly zlikvidovány důležité podpůrné církevní struktury řehole, kongregace, církevní školství, vydavatelství, samostatné charity, apod. Byly
nastoleny církevně nelegitimní semináře, před kterými biskupský sbor naléhavě
varoval. A těmito semináři byla ovlivněna výchova kněží na řadu generací. Byly
enormně ztíženy35 i funkční vazby na celosvětovou církev. Byla znemožněna výměna
informací i výměna osob. Církevní život odpovídající skutečné katolicitě prostě
nemohl být praktikován - včetně přiměřené recepce výsledků II. vatikánského koncilu.
Kromě naprostého rozchodu s vírou a církví36 se charakteristickou formou
náboženského života u významné části do té doby k církvi se hlásících členů stalo jeho
torzo - účast na nedělní mši.37 Takto žité křesťanství přísně rozlišovalo „co patří Bohu
a co patří císaři“, což v prvé řadě znamenalo naprostou rezignaci na utváření veřejného
prostoru a ambivalentní postoj k samotnému předávání víry následujícím generacím.
Dlouhodobý útisk vedl často k potlačení veřejných projevů víry. U řady lidí došlo, pod
tíhou hrozby perzekuce za projevované křesťanství, ke zvlažnění vyznávaných hodnot
utvářejících život křesťana. Kněží se perzekuce dotkla ještě citelněji: někdo
mimochodem řekl, že jednomu faráři o něco jde, a pak ta řeč šla dál, ale já, jakmile
jsem zaslechl, že faráři o něco jde, tak jsem si řekl, hrome, co to je, farář a ono mu o
něco jde, to není samo sebou. (P. Jakub)
Část členů církve, necelých 13 % kněží a řeholníků spolu s řadou laiků, byla
zastrašena tak, že se stali přímo spolupracovníky represivních struktur totalitního
režimu. A to nepočítám kněží, kteří se staly členy hnutí Pacem in Terris, ovládaného
státní správou a nepřijatelného z pohledu CIC. Velká část z nich měla zcela
konkrétní strach z toho, čím by se živili nebo co by dělali jiného. Popřípadě
spolupracovali s totalitním režimem s vidinou nějakého zisku - třeba i zajištění opravy
chátrajícího kostela.39 Církev se stala po ekonomické stránce hříčkou v rukou státu,
což se mimo jiné dlouhodobě promítlo i ve ztrátě ekonomické zodpovědnosti věřících
za svou vlastní církev.
TO

35 Dalo se jezdit do cizin y, ovšem někteří to zaplatili životem.
36 C íl ateistické marx-leninské ideologie - „vyřešení náboženské otázky“
37 Život takových křesťanů se om ezil na „kostelní katolictví“, c o ž je p odle představ Il.vatikánského koncilu
torzem toho, jak by to m ělo vypadat.
38 Kodex kanonického p rá v a : C odex iuris canonici. 1994. Praha : Zvon. Z latiny přeložil M. Zedníček
39 V té d o b ě se u nás vytvořilo několik typů kněžství, které bychom v ostatních částech světové církve nenašli:
- kněz o p ra vá ř a ú držbář kostelů, na slovo vzatý stavební odborník, o dkládající montérky je n při výkonu
liturgických funkcí, m ající dojemnou naději, že víra n ároda po vsta n e při poh ledu na opravený kostel
- kněz „ záchran ář", který hojným i a vřelým i styky s ONV, KNV, min. kultury a nezřídka s StB zachraňoval
finance, spolubratry, církev ... sebe
- kněz „nadšenec", který se snažil stále bu dit nadšení v druhých a tak ho udržovat v sobě, ale který považoval
teologii i vytrvalou p astoračn í p rá c i z a zbytečnou životn í kom plikaci
- kněz „realista", který dělal p o k u d možno tolik a zásadně n ejvýš tolik, kolik mu světské úřady bez výčitek
dovolily
- kněz „ nevidoucí", který se snažil ž ít dnes ideály včerejška a důsledně s i nevším at požadavků a otázek dneška.
[Opatrný 1991, s. 185]
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Ti, kteří měli odvahu vzdorovat, se dostávali namnoze do izolace společenské
i náboženské. Jejich existence tak byla ohrožena mocensko-politicky, ale i vnitřně divergujícími formami náboženského života.40 Vznik „paralelních aktivit“ (často
shrnovaných pod nálepku „skryté“ či „podzemní církve“) vedl v dlouhodobější
perspektivě ke komplikacím, které se ukázaly až po „odtajnění“ (začátkem 90. let).
Představy o budoucím vývoji církve, její teologie i jejím působení ve společnosti, byly
v rámci těchto dosud vzájemně izolovaných skupin leckdy odlišné, což vedlo nejen
k radosti nad tím, „co všechno jsme dokázali“, ale i k rozčarování a zklamání. Zdálo
se, že tu najednou není jedna církev bohatá svou pluralitou, ale řada obtížně
slučitelných skupin, vzájemně oddělených strachem a neporozuměním. Nejvýrazněji
se to ukázalo v souvislosti s okruhem kolem tajně vysvěceného biskupa Felixe
Davídka a má to důsledky dodnes.41
Doba útlaku měla ovšem i svou „druhou stranu mince“. Formy církevního
života jako pompéznost, nadřazenost duchovních, nedostatek smyslu pro skutečný
život, atd., které u nás přetrvaly coby pozůstatky dávno nefunkčního austrokatolicismu
až do poloviny minulého století, vzaly v tomto období za své a byly nahrazovány
mnohem přiměřenějšími formami komunikace uvnitř církve i vůči ostatní společnosti.
Vnější tlak vedl část aktivních katolíků (stejně i křesťanů jiných církví)
k vytváření paralelních společenství, která byla nejen méně zranitelná vnějším
útlakem, ale - a to bylo ještě mnohem důležitější - mnohem autentičtěji svým členům
zprostředkovávala skutečný křesťanský život v církvi: její slavení (liturgii), hlásání a
svědectví (martyrii) i službu (diakonii) - a tím i skutečné společenství (koinonii).
Situace útlaku přinesla i výrazný posun v ekumenickém směru: řada výše
uvedených aktivit byla zcela samozřejmě budována ekumenicky nebo alespoň se
spoluprací napříč církevní příslušností počítala. Byla navázána lidská i odborná
ekumenická přátelství. (Výsledkem byl mimo jiné unikátní ekumenický překlad Bible,
ze kterého zde cituji, završený koncem 80. let.)
Díky letům 1966-1970 se začal rozvíjet i plodný dialog katolíků s různými
představiteli i strukturami ostatní české společnosti. Nejviditelnějším vyjádřením toho
byla spolupráce v Chartě 77 (spojená s Josefem Zvěřinou, Jiřím a Danou Němcovými,
Václavem Malým, Františkem Líznou, Václavem Bendou, Radimem Paloušem a
dalšími).

40 Přes divergující tendence nevznikla žádná zdokumentovaná sektářská skupina krom jedné („B eň o vcľ ) a ta se
stala sektou až po pádu komunismu.
41 Tyto závěry doplňuji komentářem Jana Konzala, též tajně vysvěceného biskupa, kterého považuji za autoritu
v právě předkládané problematice. Vedl jsem s ním diskuse na téma: česká církev za komunismu a nyní. K této
pasáži jsem si dovolil jej s jeho svolením citovat v příloze č. 3
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Přínosem tohoto období byla i určitá specifická „česká teologická škola“ zejména Zvěřinová Teologie agapé, která má co říci do současného celosvětového
hledání a je do něho důležitým (zatím naprosto nevyužitým) vkladem.42
Doba totalitního režimu přinášela (jak jsem již ukázal) řadu omezení, která
znesnadňovala přerod starého chápání kněžské služby v postoj nový, ovšem další
vývoj jasně ukázal, že se jedná o zásadní transformaci uvnitř církve, na kterou má
aktuální politické zřízení jen minimální vliv. Cílem tohoto dění je projasnit úlohu
kněze a vrátit jí její služebnou podobu zbavenou nánosů z dob provázanosti církve se
státní mocí.
3.16 Vývoj po roce 1990
Krize kněžství je zcela neodmyslitelně spjata s krizí celé církve. V následujících
odstavcích se budu opírat o zprávu, kterou sestavila pracovní skupina pod vedením
prof. Lubomíra Mlčocha. Tato zpráva je součástí materiálu Laici v dnešním světě
vypracovaného pro plenární sněm Katolické církve, (pro jeho závěrečné zasedání
konané 6.-10.7. 2005) [cit. dle http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=427, s. 43-46]
Zde se jasně tvrdí, že při posuzování situace církve v České republice nelze
pominout situaci církve v západní společnosti, do které nábožensky, kulturně - a po
roce 1989 opět politicky i hospodárky patříme. Krize církve se v západní společnosti
projevuje její stagnací, upadajícím zájmem o dění v univerzální43 církvi i ztrátou
věrohodnosti. Pro mnohé ztratila církev svůj význam a považují ji za okrajový jev
uvnitř kultury, vhodný akorát do muzea.44
Autoři se dále shodují v tom, že za krizí církve stojí krize víry, načež jednou
z jejích hlavních příčin je sekularizace. Krize víry (tedy i církve) není podle nich
oddělena od krizových jevů západní civilizace, které se projevují ve světě kultury.
Tyto jevy jsou z valné části způsobeny faktem, že materiální hodnoty začaly
dominovat nad všemi jinými hodnotami. Konstatují také, že nej intenzivněji je krize
kultury pociťována v krizi důvěry. Odvolávají se na fakta dokládající, že žijeme
v ovzduší nedůvěry a podezírání,45 a tím jsme ponecháni sobě samým.
K situaci u nás se vyjadřují takto: V době totality a bezprostředně po jejím pádu
se pro mnohé stala pronásledovaná, utlačovaná a chudá církev v Československu
přitažlivým symbolem a znamením odporu. Stala se institucí, která stojí na straně
člověka a národa proti nenáviděnému komunistickému režimu, blízko člověku a jeho
42 viz například Vojtěch Novotný: České teologie umírající církve sedmdesátých let 20. století; TT 1/2004
43 Církví univerzální je na rozdíl od církve m ístní (společenství lidí, kteří se navzájem znají) míněn organismus
celosvětové církve.
44 Srov. Rootmensen, B. 2001. Č tyřicet slov n a po u šti - O krizi církve, víry a kultury. Kostelní Vydří.
45 viz též Martin Potůček a spol. Putování českou budoucností, s. 2 6 (Deficit důvěry)
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touze po svobodě a spravedlnosti. Společenstvím, které má pochopení pro člověka a
jeho životní cesty, na kterých je j doprovází a ukazuje mu dimenze života za horizontem
každodenních starostí. Jistě není záhodné tuto situaci idealizovat - týkala se jen části
tehdejší společnosti, nicméně průkazná statistická data dokládají, že tehdy mělo
k církvi důvěru víc než 50% občanů naší země.46 Tento kredit však církev v krátké době
ztratila [ibid., 2005].
Autoři se domnívají, že se tak stalo v přímé souvislosti s tím, jak církev
reagovala na tlaky některých médií, politiků i intelektuálů, kteří oživovali předsudky
vůči církvi zdob minulých. Ta se tím cítila dotčená, ponížená a začala se o to víc
dovolávat svých práv.

Autoři jsou přesvědčeni, že se tak dopustila vážné chyby,

protože tím se žádných práv nedomohla, ba naopak zcela ztratila možnost využít
předchozími desetiletími získané důvěry k výraznějšímu oslovení české společnosti.
Ta si podle autorů v důsledku těchto událostí vytvořila obraz církve, která se
přednostně orientuje sama na sebe - na své problémy a zájmy a málo na požadavky či
potřeby lidí.
Domnívám se, že v přímé návaznosti na tento obraz narostl počet skeptických a
odmítavých hlasů vůči církvi, což se projevilo, mimo jiné, při sčítání lidu v roce 2001,
kdy se ukázalo, že klesá počet lidí, kteří se s církví identifikují.47 Tento fakt je ovšem
třeba posuzovat v souvislosti s tím, že zároveň klesá počet přesvědčených ateistů a
přibývá těch, kteří se zajímají o spirituální a náboženský rozměr života. Těmito
ukazateli a jejich projevy se podrobněji zabývám v podkapitole 4. kapitoly nazvané
Deklarovaná víra a víra skutečná.
Na základě mých zkušeností, sledování internetových diskusí, četby literatury,
sledování periodik; diskusí s odborníky, s kněžími, s laiky i lidmi na různých úrovních
společenského života nemohu než souhlasit s následujícím hodnocením současné
situace:

Církev v ČR j e příkladem instituce, která se zaobírá příliš sama sebou.

Poskytuje české veřejnosti řadu příkladů nesmyslných konfliktů a netolerance.
[Mlčoch, L. a spol. 2005]
Zřejmě proto se stále více mladých lidí od církve vzdaluje resp. klesá míra
jejich identifikace s církví.48
V
rozporu se svým posláním se zaměřuje na maličkosti a unikají j í podstatné a
důležité věci. Stále jsou zde silné tendence k návratu do ghetta...Nepřichází
v dostatečné míře s konkrétními návrhy a podněty na řešení aktuálních, často

46 Zdroj C W M - viz 4. kapitola
47 Tento úbytek se nedá připsat na vrub jen přirozenému vymírání starší generace křesťanů.
48 Wanke, J. 1996. Pastýřská služba „učedníků nebeského k r á l o v s t v í Směrnice Matoušova evangelia pro
dnešní církev. Přeložil P. Petr Hruška, web tf.jcu.cz/katedra pastorální teologie/studijní materiály/ s. 1.
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kontroverzních témat a problémů člověka a společnosti, např. otázek významu a
postavení rodiny, bioetiky, hospodářské etiky, sociální spravedlnosti, vzdělání a td 49
[ibid., 2005]
Jak jsem již doložil, Římskokatolickou církev v Česku zasáhla stejná krize
církevního života jakou sledujeme v celé západní společnosti. Současně má tato krize i
svá specifika pramenících zejména z dlouholetého života v nesvobodě, ale také v tom,
že se česká společnost: zbavena totalitního útlaku prioritně zaměřila na co možná
nejrychlejší dosažení ekonomické úrovně vyspělejších zemí Evropy a zvýšení
materiálního blahobytu. Rozhodující vliv na utváření veřejného mínění získala
soukromá média a v nich pro etická, humanistická a náboženská témata zůstalo jen
málo pochopení [Mlčoch, L. a spol. 2005].
3.17 Závěr kapitoly
V

tom všem se mění „tvář kněžství“, ovšem zdaleka ne všichni jsou na to

připraveni, a to jak mezi kněžími i jejich nadřízenými - biskupy počínaje - tak mezi
laiky, a dokonce i ostatními členy naší společnosti. Za těch okolností nová podoba
kněžství často nenalézá dostatečnou podporu ve vlastních strukturách církve. Vzniká
napětí mezi realizací kněžské služby v prostředí místní církve a plněním představ
představených, mezi touhou dodržet kněžské sliby a pochybností o jejich smyslu
v konfrontaci s životním stylem většinové společnosti.
Kněz podstupuje velký boj o svou integritu. Praxe a důrazy jeho církve se míjejí
s potřebami společnosti i jednotlivců. Osobní integrita těchto mužů, opírající se
především o identifikaci s rolí kněze a funkcemi spojenými s tímto povoláním,
(kterým musí každý den čelit), je tak nutně vystavována silným tlakům. Mimo jiné i
proto, že identit je na výběr velmi mnoho a orientace mezi nimi je v současné
„otevřené globální vesnici“ velmi náročným uměním.

49 Pozitivně je však třeba hodnotit např. list biskupů „Pokoj a dobro“ věnující se otázkám transformace.
Stanovisko rady Iustitia et Pax k nerespektování práv zaměstnanců v nadnárodních obchodních řetězcích, či
angažovanost mnoha křesťanů v etických kom isích a jiných grémiích.
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4

Co nám o současném kněžství sdělují statistická data
Smyslem této kapitoly je na reprezentativních datech ukázat civilizační a

kultumě-společenskou podmíněnost toho, co v našich poměrech chápeme jako krizi
katolického kněžství. K tomu budou sloužit jednak údaje z pravidelných Papežských
ročenek vydávaných Svatým stolcem, případně další oficiální vatikánské zdroje, dále
zjištění z kontinuálního více než dvě desítky let probíhajícího výzkumu evropských
hodnot (EVS - 1991, 1999), zněj čerpajícího Mezinárodního programu sociálního
výzkumu, který ale zahrnoval i neevropská teritoria (ISSP 1991, 1999) i data ze šetření
na našem území (především CVYM, SC&C a statistiky ČBK). Z důvodů, které jsou
založeny na těchto datech, jsem tuto kapitolu rozčlenil do tří částí, přičemž nejvíce
prostoru dostanou data vážící se přímo k České republice. I z nich uvedu jen ta, která
jsou v prokazatelném vztahu k problematice kněžského povolání.
4.1 Svět
Zde půjde o dvě hlavní hlediska:
a) celosvětový vývoj členů katolické církve ve vztahu ke kontinentální lokalizaci
a časovému faktoru
b) celosvětový vývoj počtu kněží rovněž z hlediska kontinentálního a časového
Celosvětový vývoj členů katolické církve
Koncem roku 1978 (při začátku pontifikátu Jana Pavla II.) bylo na planetě Zemi
757 milionů katolíků.
Na konci roku 2000 žilo na světě 1,045 miliardy katolíků. To představuje vzrůst
počtu katolíků o 38 %, poněvadž však růst obyvatel země byl rychlejší, podíl katolíků
se snížil z 18 % před 23 lety na dnešních 17,3 %. Růst počtu katolíků na jednotlivých
kontinentech byl různý: v Africe 137 %, v Asii 70 %, v Austrálii a Oceánii 46 %, v
Americe téměř 42 % a v Evropě více než 5 %. Rovněž podíl katolíků v různých
částech světa se liší: nejvíce katolická je Amerika, kde se ke katolické církvi hlásí 62
% obyvatel, v Evropě tento podíl dosahuje 40 %, v Asii necelá 3 %.
Na konci roku 2003 bylo na celém světě 1 miliarda 86 milionů pokřtěných
katolíků, to znamená o 15 milionů víc než o rok dříve, kdy jich bylo 1 miliarda 71
milionů. Polovina z nich žila v Americe, čtvrtina v Evropě, 13% v Africe, 10% v Asii
a 0,8% v Oceánii.
Na konci roku 2004 představovali katolíci 17,1% více než šesti miliardové
světové populace. Vzhledem k většímu demografickému přírůstku nekatolíků je to o
jednu desetinu procenta méně než před rokem. V absolutních číslech ovšem je katolíků
o 12 milionů více, tedy celkem téměř 1 miliarda 100 milionů.
50

Celosvětový vývoj počtu kněží
6. dubna 2004 prefekt Kongregace pro klérus kardinál Hoyos uvedl, že v letech
1961 - 2001 narostl počet kněží ze 404 na 405 tisíc. Včetně biskupů a jáhnů jich je
celkem 440 tisíc. Vzhledem k nárůstu světové populace je vzestupná tendence téměř
zanedbatelná.
Koncem roku 2000 uvádí Papežská ročenka 405.178 katolických kněží
(265.781 diecézních a 139.397 řeholních), což znamená ve vztahu k situaci před 22
lety snížení o 3,75 %. Zároveň ve stejném období vzrostl (téměř dvojnásobně) počet
seminaristu: z 64 tisíc v roce 1978 na více než 111 tisíc v současnosti. Na tomto růstu
se podílejí především Afrika a Asie, stagnaci či minimální růst zaznamenala v tomto
období Evropa a Oceánie.
Počet kněží v roce 2003 vzrostl o 400 oproti předchozímu roku. Zvýšil se
především počet diecézních kněží - těch přibylo 700, zatímco počet řeholních kněží se
snížil o 300. V roce 2003 přijalo kněžské svěcení přes 9 tisíc 300 jáhnů - tj. o 70 víc
než o rok dříve. Počet diecézních novokněží se zvýšil o 48 a řádových o 22 oproti roku
2002. Na konci roku 2003 bylo na celém světě necelých 112 tisíc čtyři sta seminaristů,
tj. o 270 méně než o rok dřív. Třetina z nich pochází z obou Amerik, přibližně čtvrtina
jsou Evropané, z Afriky pochází každý dvacátý a seminaristé z Oceánie tvoří přes osm
desetin procenta - což procentuálně odpovídá počtu katolíků v této oblasti.
Počet kněží se v roce 2004 zvýšil o 441. Situace se ovšem v různých
kontinentech velmi liší. Nejvíce kněží - 1422 - přibylo v Asii, a 840 v Africe. V
Americe a Oceánii k velkým změnám nedošlo. V Evropě ovšem klesl počet kněží o
1876.
Z výše prezentovaných dat je možno vyvodit následující závěry:
- celosvětově katolíků stále přibývá, i když poněkud pomalejším tempem, než je
celkový růst populace na planetě Zemi (rozdíl je ovšem malý);
- dominantním světadílem z hlediska zastoupení katolíků je dnes Amerika (s
ohledem na podrobnější údaje pak Amerika Latinská - v současné době je zemí
s největším počtem katolíků Brazílie se 160 miliony), nejrychlejší růst je v Africe
a Asii; Evropa naopak zažívá dlouhodobější stagnaci až pokles počtu katolíků;
- celosvětově počet kněží (a diecézních zvláště) prakticky stagnuje - nejsou tedy
odpovídající ani katastrofické představy o hromadném úbytku kněží po 2.
vatikánském koncilu, ani nejsou na místě představy o ofenzivním vývoji;
- počet kněží i zájemců o kněžství v podstatě kopíruje dynamiku vývoje členské
základny, přičemž ještě prohlubuje určující trendy: v mimoevropských poměrech
zájemců o kněžství přibývá, v Evropě je patrný dlouhodobý pokles, v Americe
dlouhodobá stagnace.
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4.2

Západní civilizace
Předchozí data prokazují, že z hlediska rozvoje katolické církve i samotné

atraktivity kněžského poslání je třeba považovat situaci v té oblasti, kterou označujeme
západní civilizací („Západ“), za kontextový rámec situace v Česku. To potvrzují i
shrnutí Mezinárodního programu sociálního výzkumu, která předložila Dana
Hamplová [2000b] ve studii Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti.
Převládající trendy
Z hlediska deklarativního náboženského vyznání je možné země rozčlenit do
tří základních skupin:
silně katolické země: Irská republika, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko a
Slovinsko, stejně jako zástupce mimoevropských zemí v šetření ISSP - Filipíny
s vysokým podílem římských katolíků a malým procentem obyvatel, kteří se
hlásí k jinému vyznání, případně žádné neuvádějí.
země

s

vysokým

podílem

vyznávajícího

obyvatelstva,

převážně

protestantského, v nichž však ani katolická populace není zanedbatelná: Severní
Irsko a USA a dále bývalé západní Německo s téměř rovnocenným podílem
protestantského i katolického obyvatelstva.
země sekularizované, v nichž se velká část obyvatel nehlásí k žádnému
vyznání: Česká republika, bývalá NDR, Nizozemí, Nový Zéland, Rusko, Velká
Británie, [viz Hamplová 2000b, s. 14]
Vezmeme-li účast na bohoslužbách za měřítko sekularizace společnosti,
získáme opět tři základní kategorie zemí:
1) Státy sekularizované. Potvrzuje se, o čem vypovídaly předchozí výsledky:
bývalá východní část Německa, Nizozemí, Velká Británie a Česká republika
jsou státy značně sekularizované. Většina obyvatelstva se bohoslužeb vůbec
nezúčastňuje, podíl lidí, kteří chodí do kostela pravidelně i nepravidelně, je
relativně nízký, nej větší skupinou jsou lidé, kteří nechodí do kostela nikdy.
Obyvatelé těchto zemí se také jen výjimečně označovali za lidi nábožensky
orientované (za silně a velmi náboženského člověka se označovalo ve všech
zmíněných zemích přibližně 5% respondentů).
2) Další skupinu představují státy relativně sekularizované, v nichž si však
náboženství uchovalo určitý kulturní význam. Podíl lidí, kteří chodí do kostela
pravidelně, je nízký. Procento lidí, kteří nechodí na bohoslužby vůbec, je však
výrazně menší než v předchozím případě. Největší podíl respondentů
odpovídal, že do kostela chodí, i když velmi málo (Maďarsko, bývalá západní
část Německa, Norsko, Nový Zéland). Mírně vyšší roli náboženství odpovídá i
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to, že za silně a velmi náboženského člověka se označila přibližně desetina
respondentů z těchto zemí, což představuje dvojnásobek oproti předchozímu
případu.
3) Poslední skupinu představují státy s relativně vysokým podílem praktikujících
věřících, velká část obyvatelstva chodí na bohoslužby každý týden, jen malé
procento populace nechodí do kostela nikdy (Irská republika, Severní Irsko,
Polsko, USA a Filipíny). Ve většině těchto zemí je také vyšší podíl těch, kteří se
označují za silně náboženské (např. USA - 26%, obě části Irska - 14%, Filipíny
- 33%). [viz Hamplová 2000b, s. 16]
Tato zjištění doplním poukazem na dvě sousedské společnosti (budu se jimi
zabývat i v dalších částech), které civilizačně spadají do téhož okruhu už mnoho set let
- přesto je mezi nimi výrazný rozdíl v postavení katolické církve a katolických kněží
uvnitř těchto společností.
Specifika polské a české situace
Polskou situaci charakterizuje následující zkratka: Smrt Jana Pavla II. podnítila
v Polsku ještě větší zájem o kněžství než dříve; do některých seminářů se hlásilo
dvakrát více kandidátů, než je možné přijmout. Uvádí to Gazeta Wyborcza. Už teď je
každý čtvrtý evropský kněz z Polska. [Res Claritatis 7.7.2005]. Prožívané ztotožnění
polského národa a katolické církve, podporované dlouhou světeckou tradicí, v níž byli
mnohdy zastoupeni členové společenské elity (včetně panovníků) a jejímž určitým
vyjádřením bylo i zvolení krakovského arcibiskupa Karola Wojtyly za papeže
(neitalského papeže po více než 300 letech), vytváří mimořádně příznivé podloží pro
atraktivitu kněžského povolání i uprostřed Evropy začínajícího 21. století. Na rozdíl od
situace irské, kde v posledním desetiletí nastala prudká eroze do té doby neotřesitelné
pozice katolictví v tamní společnosti [viz Gallagher 2004], se Polsko jeví jako
anomálie v lůně západní civilizace. Přesto je třeba vidět i další roviny celého
problému, které ukazují nejen některá statistická data,50 ale svědčí o nich i sami polští
kněží, kteří v posledních letech vykonávají svou službu u nás (viz též 7.kapitola)
Českou situaci naopak charakterizuje - v už tak tradičnímu církevnímu
křesťanství ne příliš nakloněné západní civilizaci - ještě zvýšená míra kritičnosti vůči
této formě religiozity. Její kořeny nepochybně sahají dál než do období totalitním

50 Polská religiozita za d esetiletí společenských změn p o pádu komunistické vlá d y neutrpěla. K víře v boha s e dál
hlásí na 93 pro cen t Poláků, v pln ěn í církevních doporučení si a le vybírají: například zapovězení
předmanželského sexu respektuje p o u ze 32 pro cen t a zákaz používám antikoncepčních prostředků p a k 25
procent polských věřících. Vyplývá to z údajů statistického institutu p o lsk é katolické církve. ( Zdroj: ČTK, 13.
ledna 2001)
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režimem prosazovaného oficiálního ateismu

Tím jsem se podrobně zabýval

v předchozí kapitole. Nyní se budu věnovat tomu, jak je statistickými a sociologickými
daty zachycen současný vztah české společnosti k víře, ke křesťanství a jeho katolické
verzi, k církvím a konečně i k postavení kněze. O tom všem jsou dnes k dispozici data
z několika šetření, včetně šetření srovnávacích, která naší zemi vřazují do kontextu
evropského či dokonce celosvětového. Přitom se tato šetření týkají nejen postojů
k prvoplánové otázce „Věříte v Boha?“ nebo hodnocení církví z hlediska počtu
občanů, kteří se k nim přihlásili při sčítání obyvatelstva, ale i faktorů, které umožňují
diferencovat mezi deklarací a skutečně sdíleným obsahem.
4.3

Česká situace
Pozice křesťanství ve společnosti
Při vyhodnocování výzkumných výsledků je nezbytné dobře rozlišovat, o čem

vlastně vypovídají. V českých poměrech se totiž často zcela chybně směšují kategorie
„duchovního“, „náboženského“ a „církevního“. Dále pak za „nevěřícího“ se označuje
ten, kdo „nechodí do kostela“, klade se rovnítko mezi „křesťan“ a „katolík“ atd.
První orientaci podává šetření v rámci již uváděného srovnávacího výzkumu
ISSP 1999, SC&C [Spousta 2001]. Respondenti (bylo jich 1224), kteří danou církev či
náboženskou společnost znali natolik dobře, že na ni měli názor, ji hodnotili na škále 1
(naprosto nesympatická) až 7 (naprosto sympatická).
j
i

5=5
“
T
Náboženský směr

jSvědkové Jehovovi
ilslám
^Pravoslavná církev
[Buddhismus
(Židovství
[ČCSH
CCE.
Římskokatolická c.
Křesťanství

Jj

jj

Kolik procent respondentů
hodnotilo
86,1 %
67,7 %
62,0 %
64,1 %

Průměr
hodnocení

75,8 %
69,1 %
70,3 %
83,7 %

3,9
4,2
4,2

1,6
1,6

4,8

1,9

88,3
7 %

5,0

1,7

1,7
2,5
3,7

Směrodatná odchylka
hodnocení*’
1,5
1,5
1,6
1,9
1,6

Z výsledků je vidět, že samotné postavení křesťanství vnáší společnosti tak
špatné není - bližší analýza dokonce ukázala, že celá polovina obyvatel k němu má
spíše příznivý postoj. Poněkud problematičtější je postavení Římskokatolické církve,
ale i ta si stojí z reprezentantů tradičních náboženských směrů nejlépe. V kontextu
s dalšími výsledky šetření [viz Hamplová 2000a] se ale ukazuje, že vážným

*’ Směrodatná odchylka udává rozptyl kolem uvedené průměrné hodnoty. Čím je menší, tím přesněji vypovídá
průměrná hodnota o odpovědích všech, kteří se vyjadřovali.
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konkurentem není dnes pro křesťanství (vědecký) ateismus, nýbrž náboženská forma,
která bývá u nás religionisty nejčastěji označována jako okultismus: Výsledky šetření
ISSP 1998 totiž naznačují, že vlažný přístup k tradičním církvím a ke křesťanství
neznamená, že by Češi odmítali existenci nadpřirozeno. Jen přibližně jeden člověk ze
sta v šetření jednoznačně odmítal nejen to, že existuje Bůh, duch či nadpřirozená síla,
ale i konkrétní projevy nadpřirozená v životě. Plných 66,1 % respondentů odpovědělo,
že někteří věštci mají schopnost předvídat budoucnost, 45,3 % respondentů věřilo v
účinnost amuletů a 45,3 %

v horoskopy. Data ISSP 1998 tak v tomto směru

odpovídají výsledkům některých starších šetření religiozity, podle nichž se v
evropských společnostech udržuje poměrně vysoký stupeň víry v nadpřirozeno.
Respondenti v České republice odmítali spíše tradiční náboženské systémy a
organizované náboženství než nadpřirozeno obecně. Odmítání velkých náboženských
systémů se netýkalo jen křesťanství, ale všech tradičních náboženství (islámu,
buddhismu či judaismu). [Hamplová 2000a, s. 3]
Z hlediska mého primárního zájmu,

tedy analýzy

krize kněžské role

v soudobém českém katolictví, tyto výzkumy poukázaly také na problematickou
kvalitu víry i těch, kteří se za katolíky vydávají. Zároveň tak dokumentují
komplikovanost předpokladů pro účinnou kněžskou pastoraci (duchovní správu).
Deklarovaná víra a víra skutečná
Důležitá fakta ktom u přinesl zevrubný výzkum ISSP 1998. Především
prokázal, že existuje velký nepoměr mezi vyznáním a vírou v Boha - např. v Boha
jako osobu věřila jen čtvrtina katolíků. Největší skupinu katolíků (přibližně třetinu)
představují lidé, které lze označit za duchovně nevyhraněné a kteří se přikláněli ke
křesťanství i okultismu tak napůl. Tradiční křesťanské věrouce věřila asi jen pětina
lidí, přičemž jen 4 % katolíků by se dala označit za „čisté křesťany". [Hamplová
2000b, s. 47-48]
Výsledky naznačují, že velká část lidí, kteří se hlásí k největší české křesťanské
církvi, její věrouce nevěří. Ukazuje se, že zatímco deklarované vyznání nemůže být
indikátorem křesťanské víry, fakt, že se člověk k žádnému vyznání nehlásí, vypovídá o
téměř jisté absenci křesťanského pohledu na svět. Deklarované náboženské vyznání
má tak do určité míry nepřímou vypovídající hodnotu: pokud se člověk k nějakému
hlásí, říká nám to o jeho skutečném vnitřním přesvědčení, obrazu světa i každodenní
praxi málo, zatímco, když se člověk k žádnému vyznání nehlásí, můžeme s vysokou
pravděpodobností soudit, že nesdílí křesťanský pohled na život a na svět. Rovněž se
ukazuje, že i když mezi lidmi bez vyznání i mezi katolíky není výrazný rozdíl v podílu
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těch, které lze označit za okultisty, mezi lidmi bez vyznání je větší podíl těch, kteří
věří v okultní praktiky a jevy „tak napůl“ - tedy je jednoznačně neodmítají.
To má ale i zásadní praktické důsledky pro celkovou duchovní situaci u nás i
pro každodenní rozhodování významné části členů naší společnosti: V Čechách
nejrozšířenější okultní religiozita, reprezentovaná například vírou v amulety, věštce i
horoskopy, souvisí s fatalistickým přístupem k životu (či je jeho projevem). Lidé, kteří
věří, že jejich život je určen postavením hvězd nebo že jejich budoucnost není
otevřená, mají pochopitelně menší naději, že svojí aktivitou změní svůj osud, i menší
motivaci se o to snažit. Taková orientace se pak promítá do celkového postoje k životu.
Šetření ISSP 1998 tyto tendence potvrzuje. Zastánci religiozity okultního typu v něm
například častěji než ostatní odmítali, že si svůj osud určujeme sami. Pasivita a
fatalismus také vedou k preferování přítomnosti na úkor budoucnosti - pokud lidé
předpokládají, že nemohou běh svého života příliš změnit, nemají motivaci, aby se
kvůli budoucímu užitku vzdávali současných požitků. [Hamplová 2000b, s. 49]
Důvěryhodnost církví
Dalším faktorem, který ukazuje obtížnost rozhodnutí ke kněžství, je
dlouhodobá

důvěryhodnost

(resp.

nedůvěryhodnost)

instituce,

jíž

je

kněz

zaměstnancem. Z celé palety výzkumných zjištění zde uvedu jen dva navzájem se
doplňující výsledky.
První z nich pochází z pravidelného evropského šetření Eurobarometr, které se
v roce 2004 v rámci chystaného přistoupení 10 nových zemí do EU zabývalo řadou
jejich charakteristik. A mezi nimi i důvěryhodností různých institucí. Ohledně
náboženských institucí vyšlo následující:
Míra důvěry
Důvěřuje
Nedůvěřuje
N eví

Česká republika

N ově přistupující k EU
45
41
15

27
48
25

Dosavadní státy EU
42
45
13

Absolutní rozdíl 18 procentních bodů v kategorii důvěry k církvím relativně
znamená, že u nás je ve srovnání jak s tradičními zeměmi EU, tak i s ostatními nově
přistupujícími zeměmi důvěra cca o 40% nižší. Nedůvěra je pak v absolutním
porovnání vyšší a výrazně větší část občanů České republiky si s církvemi neví rady.
Důvěryhodnost různých společenských institucí pro veřejnost pravidelně sledují
též výzkumy IW M /C W M . Od roku 1990 je vývoj důvěry k církvi (v %) následující:
Rok
1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
32
34
34
29
37
31
34
32
28
29
41
31
51
Důvěra
48
59
60
56
51
51
52
54
58
44
51
53
Nedůvěra 27
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Poslední šetření na téma Důvěra ve společnosti a v instituce provedlo C W M
v říjnu 2005 s těmito výsledky (údaje jsou v %):
Důvěřuje Nedůvěřuje
Důvěřuje Nedůvěřuje
87
Policii
Většině lidí, které znáte
11
47
50
Prezidentovi
71
25
Předsedovi vlády
46
48
Rádiím
67
27
Soudům
42
52
64
33
Soukromým
Televize
38
45
podnikům
61
25
Armádě
61
36
Odborům
37
38
Novinám
27
Výzkumům veřejného mínění
58
25
Církvím
57
74
Většině lidí v této zemi
52
39
Politickým stranám
22
Hodnoty v tabulce jsou součtem odpovědí „rozhodně důvěřuje“ a „spíše
důvěřuje“ resp. „spíše nedůvěřuje“ a „rozhodně nedůvěřuje“. Dopočet do 100 % v
řádcích tvoří odpovědi „neví“. Otázka zněla: „Řekněteprosím, důvěřujete... “ Nabídka
odpovědí: rozhodně důvěřuje, spíše důvěřuje, spíše nedůvěřuje, rozhodně nedůvěřuje^
Církve se pravidelně (od roku 1993) ocitají mezi nejméně důvěryhodnými a
nejvíce nedůvěryhodnými institucemi, jimž v posledních letech na poli důvěry resp.
nedůvěry konkurují v české společnosti už jen politické strany.
Prestiž kněžského povolání
Výzkum C W M z listopadu 2004 nám poskytuje vhled i do toho, jak česká
společnost nahlíží na samotné kněžské povolání.
Pořadí

Profese

Hodnocení
89,5
80,7
78,5
71,3
66,3
64,8
64,1
60,1
59,4
59,1
56,1
54,4
53,8

Pořadí
14.
15.
16.
17.-18.
17.-18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Profese

Hodnocení
53,5
51,2
50,8
50,2
50,2
47,7
47,6
46,1
44,8
43,7
42,8
39,9
29,4

účetní
lékař
1.
majitel malého obchodu
2.
vědec
truhlář
učitel na vysoké škole
3
opravář elektrospotřebičů
učitel na základní škole
4.
bankovní úředník
programátor
5.
soustružník
soudce
6.
policista
projektant
7.
kněz
starosta
8.
voják z povolání
manažer
9.
sekretářka
soukromý zemědělec
10.
prodavač
profesionální sportovec
11.
poslanec
novinář
12.
uklízečka
ministr
13.
Poznámka:
Otázka pro respondenty zněla: „Na seznamu jsou uvedena některá povolání.
Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce, a dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové,
jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 01. Poté postupujte odshora dolů a všem
zbývajícím přiřaďte body od 02 do 98 podle osobního uvážení. “
’* Kompletní srovnání lze nalézt v e studii Libora Prudkého Církve a sociáln í soudržnost v naší zemi, Studie
CESES 10/2004 (je k dispozici též na http://www.ceses.cuni.cz/downloads/studie/sesit04-10 prudky.pdf)
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Z trojice v tradiční společnosti uznávaných vzdělanců lékař, učitel, kněz
dopadá posledně jmenovaný mimořádně špatně. V kontextu povolání, která jsou
dodnes vnímána zároveň jako poslání, u nichž se předpokládá, že dotyčný je s tímto
povoláním intenzivně spjat převážnou část života, si kněz zkrátka nestojí dobře.
Dokonce se zařadil mezi povolání úzce spjatá s represí totalitního režimu, která se
v současné době usilovně snaží získat ztracenou důvěru. Prestiž kněze se pohybuje
v kategorii vojáků z povolání, policistů a sekretářek. Pouze uklízečka má společenský
status ještě o dost nižší.
Počty deklarovaných a aktivních katolíků, kněží a svěcených bohoslovců
Komplexní přehled o současném stavu katolické církve u nás z hlediska
hlavních kvantitativních ukazatelů podává následující tabulka.
Diecéze

Celkově
obyvatel
v tisících

Pražská

2 062

Královéhradecká

1 255

Litoměřická

1 330

Plzeňská

795

Českobudějovická

743

Olomoucká

1 376

Brněnská

1 354

Ostravsko
opavská
Česká
republika*'

1 315
10 230

Účastníků
Katolíků Účastníků
bohoslužeb
ze sčítání bohoslužeb
k počtu
roku 2001 absolutně
deklarovaných
v tisících
2004
av%
katolíků
370
38 278
10,3%
(18%)
307
41 471
13,5%
(25%)
162
10 759
6,6%
(12%)
142
10 602
7,5%
(18%)
237
26 367
11,1%
(32%)
570
106819
18,8%
(42%)
533
19,3%
102 925
(39%)
420
16,2%
68 225
(32%)
2 741
14,8%
405 446
(27%)

Farností/
Kostelů
378/
881
447/
1 008
437/
1 137
324/
574
361/
511
437/
1 289
452/
1 153
276/
580
3 112/
7 133

Kněží
2003

Bohoslovců
ysícených
2002

240

5

225

9

128

6

95

1

147

2

352

6

367

7

207

9

1 758
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Kromě toho je v ČR 7 704 řeckokatolíků, v 25 farnostech a 28 kněží v duchovní správě.
Členění vychází z organizační struktury Římskokatolické církve, jejíž správní
jednotkou s vlastní církevně-právní suverenitou je diecéze. V čele diecéze stojí biskup
(resp. arcibiskup - u diecézí s lokální dominancí — u nás je to Praha a Olomouc).
Diecéze se na našem území do značné míry kryjí se státoprávním uspořádáním před
poslední reformou, pouze severní Morava a Slezsko vytvářejí samostatnou diecézi.
Kromě toho je pro celé území ČR zřízena jedna správní jednotka Řeckokatolické
církve - exarchát.
První dva sloupce shrnují hlavní údaje z posledního sčítání (2001) a je zněj
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vidět, jaké je zastoupení těch, kteří se uvedli jako členové Římskokatolické (resp.
Řeckokatolické) církve. V dalších dvou sloupcích jsou ovšem údaje, které vypovídají
o reálné aktivitě katolíků. Návštěvy bohoslužeb nejsou sice jediným projevem, podle
něhož se dá určit míra identifikace s katolickou církví, ale vzhledem k tomu, že
nedělní návštěva mše je pro katolíka povinností, lze celkem spolehlivě konstatovat, že
pouze ti, kteří tuto povinnost respektují, berou svoje katolictví vážně. Údaje jsou
z posledního sčítání návštěvníků bohoslužeb v roce 2004 a Česká biskupská
konference (ČBK) je pokládá za relevantní. Místo 2,7 milionu deklarovaných katolíků
lze tedy reálně počítat s tím, že jich dnes ve skutečnosti nebude více než 0,5 milionu.
Poslední tři sloupce pak ukazují reálný poměr mezi požadavky církevní správy
(založené v době Marie Terezie - viz kap. 3), současným počtem kněží i počtem těch,
kteří za rok přibudou. Z toho je vidět, že v Čechách je na většině území méně než 50%
předpokládaného počtu kněží, na Moravě a ve Slezsku alespoň o 1/3. Přírůstky nově
svěcených kněží jsou zanedbatelné.
Časový průběh těchto přírůstků od roku 1988 ukazuje následující tabulka, která
udává počty vysvěcených diecézních kněží během každého roku [Statistické podklady:
Studijní text pro Plenární sněm. 2005, s. 22]:
Území

1988

1989

1990

1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Praha

4

7

4

3

5

1

0

5

8

2

8

6

4

5

5

1993

Hradec Králové

4

4

3

3

4

10

4

6

8

9

6

4

4

7

9

Litoměřice

6

3

4

1

0

1

1

2

3

0

2

2

3

1

6

Plzeň

X

X

X

X

X

2

0

3

7

3

5

1

2

4

1
2

2

1

3

5

2

3

3

4

3

1

2

0

7

4

Olomouc

14

10

18

6

2

2

17

14

14

8

7

8

7

11

6

Bmo

10

5

7

11

5

3

8

8

9

11

10

4

14

6

7

X

X

X

X

X

X

X

0

0

5

5

4

14

3

9

29

18

22

33

42

52

60

46

Č. Budějovice

Ostrava-Opava
Exarchát
Celkem ČR

-

39

21

1

0

0

0

2

29

55

41

47

39

29

Poznámka: V roce 1993 byla zřízena samostatná Plzeňská diecéze, která vznikla
oddělením území přibližně zahrnující tehdejší Západočeský kraj z arcidiecéze Pražské.
Obdobě oddělením od arcidiecéze Olomoucké vznikla v roce 1996 diecéze OstravskoOpavská. Exarchát (řeckokatolický pro celou ČR) byl zřízen roku 1997. Tento údaj uvádím
proto, že Řeckokatolická církev je součástí struktur Římskokatolické církve.
Předložená data ukazují, že se po roce 1990 žádný výrazný nárůst seminaristů
nekonal. Vývoj oproti situaci z období před listopadem 1989 vykazuje prakticky stále
stejný trend: počty nově svěcených kněží zdaleka nestačí pokrýt úbytek daný
přirozeným stárnutím a úmrtími kněží (průměrný věk kněží se v první polovině 90. let
pohyboval kolem 62 let). Za 15 let od roku 1988 tedy bylo v ČR vysvěceno 583 kněží.
Plasticky tuto situaci popisuje například Výroční zpráva pražské aricidiecéze z roku
2002: V pastoraci působí v arcidiecézi 267 kněží, z toho 130 vlastních kněží
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arcidiecéze, dále 19 trvalých jáhnů a 4 jáhnové připravující se přijmout kněžské
svěcení.

V roce 2002 bylo vysvěceno 6 kněží, 3 kněží odešli do důchodu, 1 kněz byl

exkardinován do jiné diecéze, 1 kněz byl suspendován a 9 kněží zemřelo.
O dva roky později Výroční zpráva konstatuje: V arcidiecézi slouží celkem 257
kněží, z toho 91 řeholních.
Celkový přehled o vývoji do roku 1988 podává následující tabulka:
Počet diecézních kněží (doslova sekulární kněží sídlící v diecézi)
Ú zem í
Praha

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

263

261

232

229

224

160

154

196

161

145

160

193

183

191

216
172

Hradec K rálové

178

175

167

158

158

160

157

160

162

159

163

156

161

158

Litom ěřice

118

123

127

127

124

142

110

110

86

72

84

77

78

87

85

X

X

X

X

X

56

54

65

62

65

69

70

72

74

74

Plzeň

Č. B udějovice

155

150

124

122

122

111

113

115

113

112

112

110

113

114

110

Olomouc

456

394

405

376

360

364

385

391

229

237

239

240

243

252

261

Bmo

314

306

342

341

341

324

305

311

306

305

304

298

308

309

312

O strava-O pava

X

X

X

X

X

X

X

0

135

134

136

138

145

143

145

Exarchát

-

-

-

-

-

-

-

-

9

28

29

27

27

27

26

1409

1397

1353

1329

1317

1278

1348

1263

1257

1296

1309

1330

1355

1401

C e lk e m ČR

1484

Zdroj: [Statistické podklady: Studijní text pro Plenární sněm. 2005, s. 22]

Z těchto dat je vidět, že až do roku 1994 probíhá trvalý pokles počtu kněží daný
především jejich stárnutím a následným umíráním. V roce 1995 učinil pražský
arcibiskup Miloslav Vlk pokus s roční výpomocí polských kněží (cca 40), který vedl
od roku 1998 k masivnímu příchodu polských kněží do trvalé služby u nás, čímž se
situace alespoň stabilizovala.
Vedle kněží deicézních u nás vypomáhají i někteří příslušníci řeholních
komunit, kteří mají kněžské svěcení. Následující tabulka ukazuje časové řady vývoje
jejich počtů za stejné období jako tabulky předchozí.
Počet řeholních kněží působících v diecézi
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Praha

66

66

127

136

122

105

123

163

63

62

133

152

155

148

161

Hradec K rálové

18

17

14

19

19

17

17

27

35

38

39

47

50

51

49

29

40

39

44

41

39

36

36

Ú zem í

L itom ěřice

47

47

38

39

39

39

29

Plzeň

X

X

X

X

X

26

27

25

28

28

33

31

33

33

30

Č. B udějovice

0

0

39

43

40

36

41

42

41

39

43

41

44

43

47

Olomouc

X

156

155

159

177

131

167

166

129

120

118

117

121

122

122

55

53

87

90

92

90

90

88

89

88

95

100

95

95

102

Ostrava-O pava

X

X

X

X

X

X

X

0

56

58

56

58

54

55

52

Exarchát

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

4

5

6

5

186

33 9

460

486

489

444

494

504

482

473

562

591

596

589

604

Bmo

C e lk e m C R

Zdroj: [Statistické podklady: Studijní text pro Plenární sněm. 2005, s. 22]

Poznámka: Celkový počet řeholních kněží působících v diecézi je někde - zejména
v Pražské arcidiecézi - podstatně větší, než počet těch, kteří vypomáhají ve standardní
pastoraci (tedy správou farnosti včetně sloužení pravidelných mší), neboť prvotním smyslem
řeholníků není suplovat diecézni kněze, ale působit ve speciálních oblastech: například
vzdělání, kultury, charity atd.
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Absolutní úbytek kněží - zejména těch, kteří vykonávají standardní farní službu je tedy evidentní a ani příchod 181 polských kněží nemění situaci, kdy prakticky
polovina farností je dnes v ČR bez svého správce. Na druhou stranu je třeba upozornit,
že zatímco u nás připadá jeden kněz na 1 266 (Litoměřická diecéze) až 2 029
(Ostravsko-opavská) věřících (přičemž jsou vtom započteni i všichni „matrikoví
katolíci“ na daném území), je v oblastech, kde katolíků výrazně přibývá - tedy
v Africe a Asii - na jednoho kněze cca 4800 katolíků, v Americe 4300 (dominantní
vliv na tento údaj má Latinská Amerika) a pouze v Oceánii je situace podobná jako u
nás.
Situace v ČCE a CČsH
Na závěr této kapitoly přidávám přehled o aktuálním stavu obsazenosti
farářských míst v našich dvou největších nekatolických církvích - Českobratrské
církvi evangelické a Církvi československé husitské. Smyslem toho je potvrdit na
konkrétních datech, že krize kněžství v (římsko) katolické církvi se rozhodně nedá
odvozovat jen ze specifik římskokatolického kněžství - a to jak ze specifik
teologických, tak faktického způsobu, jakým je v našich poměrech žito.
V

Českobratrské církvi evangelické (podle sčítání v roce 1991 se k ní hlásilo

203 996 členů, zatímco o 10 let později v roce 2001 už jen 117 212 občanů) není (v
souhlasu s reformační tradicí) považována duchovenská služba za stav, který by byl
v rámci církevního společenství garantován zvláštní „mocí“ -

vyplývající ze

svátostného zakotvení (jako je tomu v katolické, pravoslavné a také některých dalších
tradicích). K farářské službě se vyžaduje církevní pověření - ordinace, která má
charakter potvrzení odborně - lidské způsobilosti. Vykonávat ji mohou pochopitelně i
ženy (v současné době je 25% farářek). Neplnohodnotným zástupcem faráře je jáhen.
Základní jednotkou v církevním členění je sbor, vyšší správní jednotkou pak
seniorát (odpovídá zhruba dnešním krajům). Česká republika je rozdělena do 13
seniorátů, kromě toho jeden další (Ochranovský) má z historických důvodů zvláštní
„celostátní“ charakter. Na jaře tohoto roku (podle údajů církevní statistiky na
www.evangnet.cz) byl stav obsazenosti far faráři následující:
Sborů celkem Neobsazeno faráři
Seniorát
22
7
Poděbradský
2
Pražský - jen Praha
21
mimo Prahu
10
3
1
8
Jihočeský
6
23
Západočeský
3
Ústecký
15
1
10
Liberecký
4
Královéhradecký
17
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Poznámka

Strakonice

Chrudimský
Poličský
Horácký
Brněnský
Východomoravský
Moravsko-slezský
Ochranovský
Celkem

4
1
2
2
6
3
2
47

25
10
16
24
27
26
9
263

3 sbory obsazeny jen jáhnem
1 sbor obsazen j en j áhnem
2 sbory obsazeny jen jáhnem
3 sbory obsazeny jen jáhnem
2 sbory obsazeny jen jáhnem
neobsazena je 1/5 sborů

Církev československá husitská je dědičkou hnutí z přelomu 19. a 20. století
v římskokatolické církvi (bývá označováno za modemismus). Vznikla 8.1. 1920. Při
sčítání roku 1991 se kní přihlásilo 178 036 občanů, v roce 2001 už jen 99 103. Na
rozdíl od ČCE (a naprosté většiny protestantských církví) pokládá kněžství za svátost:
Svěcení kněžstva je svátost, v níž Boží církev na modlitbách přenáší služby svého
kněžství na osoby způsobilé a osvědčené, a v níž Duch svátý přistupuje ke svěcenci,
aby dokonal jeho vnitřní povolání ke kněžskému poslání. [Základy víry CČsH] Světí se
ovšem i ženy (tvoří víc než 50% kněžského sboru)
Základní jednotkou je v CČsH náboženská obec (srovnatelná s farností u ŘKC),
nadřazenou pak diecéze. Odpovídají svým rozložením krajům (a diecézím v ŘKC) před
poslední reformou státní správy. Podle údajů z internetových stránek jednotlivých diecézí
CČsH je aktuální situace ohledně obsazení náboženských obcí faráři taková:
Obcí celkem
Diecéze
Brněnská
39
Pražský - jen Praha
31
mimo Prahu
75
Královéhradecká
65
37
Plzeňská
48
Olomoucká
295
Celkem

Neobsazeno faráři
13
6
42
27
15
21
124

Poznámka
Ze 26 je 14 obsazeno ženou

Z 22 je 12 obsazeno ženou
Víc než 2/5 neobsazené

Předložená fakta dokládají, že i v obou nej větších nekatolických církvích u nás
je zásadní nedostatek duchovních na pozici faráře (mnohem tíživější u CČsH, kde
v řadě míst překračuje 50%), a to navzdory tomu, že pro farářskou službu
• není podmínkou celibát,
• mohou ji vykonávat (a také namnoze vykonávají) i ženy
• k těmto protestantským církvím se neváže historická zátěž, která v očích
české veřejnosti často kompromituje Církev římskokatolickou.
Jde tedy o další doklad toho, že krize (katolického) kněžství, promítající se mimo
jiné do více jak 50% neobsazenosti českých far, se neomezuje pouze na Církev
římskokatolickou, ale je součástí krize role kněze jako faráře - zaměstnance církevní
instituce.
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5 Katolické kněžství v ohnisku pokoncilní reflexe
5.1 Vstupní popis situace a nástin dynamičnosti současného kněžství
Role kněze v katolické církvi se od druhé poloviny šedesátých let minulého století
začala měnit (viz 3 kapitola). V tomto období doznala jeho role uvnitř katolické církve i
navenek dost podstatných změn. Stalo se tak v přímé souvislosti s II. vatikánským
koncilem. Nastalé změny se nedají srovnávat s ničím obdobným od dob prvotní církve.
Tyto proměny se netýkají jen střední Evropy, ale v zásadě celého euro-amerického světa.
Pravděpodobně se toto bouřlivé období podepsalo i na všech ostatních místech, kde katoličtí
kněží vykonávají svou službu.
Esejista James Bacik v periodiku Catholic Chronicle shrnul vývoj posledních
desetiletí a vymezil těchto několik základních posunů v postojích ke kněžskému povolání:
a) od zakládání si na výsadách, resp. vyvyšování k účastenství s ostatními
b) od kultického kazatele kmystagogovi - nositeli tajemství, jenž vede (duchovně)
svůj lid k tomu, aby si uvědomoval Boha ve společenství, které utváří
c) od osamělého strážce pořádku k službě a spolupráci
d) od spirituality kněžské k spiritualitě sekulární, která respektuje rytmus farního života
a poskytuje prostor k pastýřské službě
e) od záchrany duší k osvobozování lidí. [eseje J. Bacika v (Toledo) Catholic Cronicle.
Periodikum Catholic Chronicle publikovalo sérii Bacikových eseji o kněžské
morálce od 29.9.1989. do 16.2.1990., viz Cozzens 2003, s. 18]
5.2

Měnící se tvář kněžství - krize, šance - nebo obojí?
Z pokusů o komplexní reflexi kněžské situace v západní civilizaci jsem si

vybral studii amerického autora Donalda B. Cozzense Měnící se tvář kněžství Reflexe nad krizí kněžské duše [Cozzens 2003] ze tří důvodů:
1)

Autor má dlouholetou a reprezentativní zkušenost s diecézním

kněžstvím v rozvinuté západní společnosti: dlouhou dobu zastával funkci
biskupského vikáře pro klérus v diecézi Cleveland, kde byl později (opět mnoho
let) rektorem diecézního semináře pro výchovu kněží; navíc se D. B. Cozzens
významně angažoval v záležitostech, které otřásaly americkou katolickou církví
v posledních deseti letech v souvislosti se sexuálními skandály kněží.
2)

Kniha byla jak v USA, tak následně ve francouzský a německy

hovořících oblastech přijata mimořádně - stala se tam skutečným bestsellerem,
který má současně punc seriozní práce autora, který ví, o čem píše.51
51 viz též Skoblik, J. O Cozzensově reflexi nad krizí kněžské duše http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/reflexe cozzens.htm
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3)

V knize - ačkoliv je celkem stručná - je podán skutečně komplexní

popis všech hlavních dimenzí, které jsou v souvislosti s kněžskou existencí ve
hře. Analyzuje zdroje a příčiny současné krize kněžství. Reflektuje její důsledky
a navrhuje východiska. Lze ji chápat jako kompetentní komentář koněm
vstupním tezím Jamese Bacika.
Cozzens se předně zabývá samotnou identitou diecézního kněze: co tvoří jádro
jeho lidského i kněžského života. A ukazuje, že právě to, jak si dotyčný dokáže tuto
otázku zodpovědět, zásadně určuje veškerý další obsah jeho žitého kněžství.
Podstatnou roli v tom hraje jednak schopnost tuto identitu skutečně hledat (protože ji
nelze odnikud převzít - zvláště ne dnes, kdy vše je v pohybu), jednak vědomí a
schopnost ji naplňovat v rámci duality kněz/famíci, v níž jen vzájemná souhra může
vést k úspěchu [viz Cozzens 2003, s. 17-26].
Poté Cozzens analyzuje postavení kněze v rámci církve a formuluje dva zásadní
závěry (které se významně objevovaly i u dalších zdrojů, včetně mého výzkumu):
a)

Tu církev, která dnes reálně působí v západní společnosti, je obtížné

milovat. Proměnila se v neosobní instituci, která požaduje od kněží úplnou
oddanost, aniž by na oplátku nabízela vřelost. Stále trvá na tom, že kněží slouží
výhradně jí, a to až do smrti, bez nároku na obnovovanou věrnost z její strany
[viz Cozzens 2003, s. 29].
b)

Západní církev si počíná jako kdysi úspěšný „mamutí podnik“, který

ztratil schopnost sebereflexe umožňující správně vyhodnocovat údaje, které
přicházejí zevnitř i zvenku a poukazují na potřebu změny a adaptace. Katolická
církev v tom zdaleka není sama (Cozzens to dokumentuje např. na General
Motors, IBM, Sears), ale i u ní lze diagnostikovat „bahno strnulé firemní kultury
a těžkopádné hierarchie“ [viz Cozzens 2003, s. 31].
S mimořádnou citlivostí, erudicí a vhledem pak Cozzens zpracoval téma
„Milovat v celibátu

Přesvědčivě ukazuje, jak falešné pojetí celibátu nesené strachem

o „čistotu“ nesmyslně eliminuje jakékoliv hluboké lidské vztahy, které jsou naopak
pro skutečné kněžství, jeho lidskou i svátostnou dimenzi, nezbytné: Nemá-li kněz ve
svém životě několik skutečně blízkých a důvěrných přátel, ocitá se ve vážném
nebezpečí. Jeho

úsilí zůstat v duchovním

spojení s Bohem nemůže

nahradit

existenciálni mučivou úzkost, která zachvátí jeho duši. V takové chvíli snadno všechno
prostoupí hlad po romantickém sexuálním vztahu, který (si celibátníci) navíc mnohdy
nepřiměřeně idealizují [viz Cozzens 2003, s. 35-50],
Poté se Cozzens věnoval dvěma typickým ohrožením kněžské existence, které pokud mu kněz podléhá - je v dnešní době zvlášť velkým handicapem. Symbolicky je
mohu označit jako nedospělost a nemužnost [viz Cozzens 2003, s. 51-80]. Běžný
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model fungování církevní struktury vede kněze na jedné straně do naprosté existenční
závislosti na (matce) církvi - která z něj snímá všechny starosti, jaké jinak musí
každodenně řešit každý dospělý člověk, na druhé straně je efekt jeho úsilí velmi
problematicky měřitelný a snadno se zamění za spokojenost nadřízeného (otce)
biskupa. Výsledkem je zkorumpovanost kněžské dospělosti. Na to velmi snadno
naváže i nedostatek mužnosti, která se běžně ustavuje jak odvahou a věcnou
kompetencí v existenčním boji a starosti o zajištění těch, kteří na muži závisejí, tak
v lidské (včetně sexuální) konfrontaci s ženami. Absence obojího pak plodí kněze,
kteří nemohou být pro chlapce žádnými atraktivními vzory, neboť nejsou žádnými
skutečnými muži.
Nakonec se Cozzens zabývá tím, co nazval „intelektuální krize“: Jednomu
z důsledků dramatického poklesu počtu kněží v posledních třech desetiletích dvacátého
století se dostávalo relativně málo pozornosti —je to vliv na intelektuální život kléru.
Když se intelektuální život kněze stane mělkým, nevyhnutelně tím trpí jeho kázání. A
když je špatné jeho kázání, dostane se mu jen troška vzácného souhlasného přijetí.
Kněžím, kteří kážou dobře, se souhlasného přijetí dostává pravidelně [Cozzens 2003,
s. 25]. Bez takového přijetí je zdravé prožívání kněžství, které by oslovovalo věřící a
přitahovalo případné zájemce o takové povolání, v zásadě nemyslitelné.
5.3

Kněz - strážce majáku
Jak jsem již uvedl, Cozzensova reflexe má v mnoha ohledech univerzální

charakter -

minimálně z hlediska situace kněží v euro-americkém civilizačně-

kultumím okruhu. V této části jsem shrnul výsledky reflexe učiněné přímo pro naše
poměry. Specifikům české situace byl věnován (mimo jiné ) sborník Kněz strážce
majáku?, sestavený pod patronací českobudějovického biskupství a místní teologické
fakulty [Dolista, J.; Lísková. P. eds. 1997], který z mého hlediska má tu výhodu, že
v koncentrované podobě přináší reprezentativní myšlenky ke všem podstatným
rovinám problematiky kněžství v naší zemi. K těm, které se zvlášť týkají rovin, jimiž
se zabývám ve své práci, nyní tyto typické myšlenky uvedu:
1) Nedostatek kněží
Je pochopitelné, že tomuto problému se nebylo možno vyhnout. Tehdejší
diecézni biskup Antonín Liška ve své reakci nejprve zdůraznil: Při řešení nedostatku
kněží a kněžské služby se musíme odtrhnout od minulosti a hledět dopředu. Budeme
muset zintenzivnit své modlitby za rodiny a za duchovní povolání. Budeme muset
52 Situaci kněžství obecně (a speciálně u nás) se v uplynulých 16 letech věnovala tématicky i některá čísla
Teologických textů (5/1 9 9 1 , 4/1993, 4/2001), řada článků i některé publikace - zejména od A leše Opatrného
(např. Pastorace v postm odern í době-, Karmelitánské nakladatelství 2001)
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všichni více pomáhat kněžím, aby mohli konat svou službu... budeme muset horlivěji
šířit a prohlubovat život víry, ... věnovat se více ministrantům... prosit o pomoc u
sousedů. Po těchto veskrze tradičních receptech ale biskup Liška uvedl i další potřebné
kroky: uvést do života nový model pastorace, založený na pastoračních centrech, kde
by byly týmy kněží, jáhnů, pastoračních pracovníků, katechetů. Vést věřící k tomu,
aby vytvářeli malá životaschopná společenství, z nichž budou skutečně vyzařovat
Krista do svého okolí. Rovněž zdůrazňuje, že nejúčinnějším prostředkem, jak měnit
nedostatek kněží, je příklad radostného kněžského života [viz Dolista, J.; Lísková. P.
eds. 1997, s. 26-27],
2) Osobnost kněze jako vzor
Výše uvedený motiv rozvedl ve svém příspěvku Michal Slavík (který v té době
působil jako spirituál v pražském bohosloveckém semináři):

Klíčovou osobností

v procesu povolávání je kněz (a také biskup). Jeho osobnost je totiž už určitým
uskutečněním toho, co často mladý muž teprve neuvědoměle v sobě pociťuje. Má-li
člověk uvažující o své budoucnosti v dosahu imponující kněžskou osobnost, která se
snaží žít podle evangelia a vidí v něm i po letech svou perspektivu, je nepochybné, že
povolaný mnohem snadněji odhalí své vlastní povolání ke kněžství a také mnohem
snadněji na ně odpoví. Současnou realitu vnímá Michal Slavík takto: Dost kněží,
zvláště ti, kteří jsou v pastoraci již delší čas, velmi trpí jakousi „frustrací
nepotřebnosti", ba krizí smyslu kněžského poslání. Jsou, často proti své vůli, strhováni
úkoly, které nesouvisejí s evangelizací, ale které je nadměrně vyčerpávají a tříští jejich
potenciál.

Takový obraz vyčerpaného kněze věru nepřispívá k tomu, aby se

následovníci hrnuli. (Všechny tyto skutečnosti potvrzují i účastníci mého vlastního
výzkumu). A proto Michal Slavík uzavírá: Pastorační péče o kněze, podpora a změna
jejich životního stylu i poctivé uvažování o prioritách pastorační činnosti jsou nutnou
dlouhodobou investicí pro získávání budoucích kněžských povolání [viz ibid., 1997, s.
30],
3) Výchova ke kněžství
Touto oblastí se ve sborníku zabývala PhDr. Ludmila Muchová (která v té době
vedla katedru náboženské pedagogiky na TF JČU) a zvlášť se zabývala tezí, že
s představou kněze je nerozlučně spojena představa oběti. Tato výpověď se dá
z pohledu obecné pedagogiky formulovat takto: Jeden z nejdůležitějších cílů, ale i
prostředků při výchově ke kněžství je rozvíjet v dítěti a v mladém člověku schopnost
k oběti. Pouze v prostředí prosyceném obětavostí můžeme formovat člověka na cestě
směřující k nejvyšší oběti, v níž mladý člověk nabízí celý svůj další život jako dar Bohu
a bližním (schopnost k oběti se ovšem ukazuje jako nezbytný předpoklad pro jakékoliv
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povolání - nejenom kněžské - pozn. JZ). Současně ale Ludmila Muchová upozorňuje,
že účinná výchova ke schopnosti přinášet oběti se nedá vést prvoplánově: Kněz není
člověk, který by se zřekl lásky a radosti, ale ten, kdo j i nalézá a z tohoto bohatství
rozdává. Zaměření na schopnost přinést oběť orientuje pozornost dítěte a mladého
člověka spíše na překážky, které se mu určitě postaví do cesty k tomuto cíli. Naše
výchova by však měla ukazovat spíš na to, co je za těmito všemi překážkami, na krásu,
radost a hloubku bezpečí, kterou je Kristus jako cíl i jako přítomná existence v jeho
životě. Jestliže se mladý člověk dokáže nadchnout pro velikost Krista, dokáže na cestě
za nbn a s ním přinést i oběť. A bude z něho radostný člověk a kněz [viz Dolista, J.;
Lísková. P. eds. 1997, s. 61-62].
4) Kněžská spiritualita
Hlavní myšlenky k tomuto tématu zazněly v příspěvku Ludmily Muchové a
potvrdil je i ThDr. Oto Mádr, všeobecně uznávaná vůdčí osobnost katolického
samizdatu 60. až 80. let (v té době šéfredaktor časopisu Teologické texty):
Připomeňme si nejdřív jednu prostou pravdu: není dobrý křesťan, kdo není dobrý
člověk. Teologicky to vyjadřuje zásada „Boží milost předpokládá přirozenost, neničí
ji, ale zušlechťuje. “ Dále pak Oto Mádr ukazuje na nezbytnost důvěrných setkání
v tichu s Bohem a úvahu o jádru kněžské spirituality zakončuje takto: Kněz o to víc
potřebuje věřícím i světu svou existencí ukazovat, ja k velký, silný a šťastný (navzdory
všemu) je život plně na zemi a současně v Boží dimenzi. V naší reformačně-revoluční
zvlněné době je na kněžích dávat ostatním příklad zodpovědnosti za církev a její
poslání. Čím? Poslušností, zdravě vyladěným dialogem nahoru i dolů - místo žehrání
nahoru i dolů. Aby církev prošla dneškem do zítřka obnovená, potřebuje organicky,
v široké spolupráci, se svobodou Božích dětí a s věrností své duchovní rodině nabývat
nové podoby bez ztráty totožnosti. Kněz má při tom vytvářet svou osobnost jako
originál, jednu Bohem chtěnou variantu Kristova učedníka zde a nyní [viz ibid.,s. 1213].
5) Požadavky na kněze
Ty formulovala řada přispěvatelů. Zde se zmíním alespoň o čtyřech.
Zvlášť zajímavou dimenzí se zabýval (tehdejší děkan TF JČU) prof. ThDr.
Josef Dolista ve stati Kněz jako reprezentant Krista - dobrého pastýře [viz Dolista, J.;
Lísková. P. eds. 1997, s. 15-16]. Ukazuje, že k tomuto dnes tak důležitému
porozumění kněžské role patří solidarita s trpícími, smysl pro bratrství, schopnost
vytvářet prostor pro spolupráci a schopnost přinášet porozuměním Božímu slovu
druhým naději i pochopení jejich vlastního života.
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PhDr. Miloslav Vlk (pražský arcibiskup) vyjadřuje požadavek na současné
kněze v konfrontaci s tradičním modelem: Kněz, i když si uvědomuje, že byl vysvěcen
ke službě, dík svému postavení v církvi čeká, že se z něho stane vedoucí osobnost —a je
samozřejmé, že nelze být vedoucí osobností, jestliže mu věřící nepopřávají sluchu a
nejdou za ním. Obraz církve jako společenství, zdůrazňovaný po II. vatikánském
koncilu a přizpůsobený novým požadavkům, může nadchnout zvlášť mladé kněze, ale
vytváří současně nemalé potíže, protože vyžaduje pracovat nejen vjednotě s biskupem
a se spolubratry ve službě, ale také s laiky. Vést dialog s nimi žádá od kněze, aby
dovedl též naslouchat, což není snadné z důvodu nedostatečné formace k dialogu a
nedostatku tradice. [Dolista, J.; Lísková. P. eds. 1997, s. 71] A na svém vlastním
případě dokládá, jak je pro něj z tohoto hlediska cenná zkušenost z doby, kdy se
v rámci neoficiálních struktur a malých společenství sám tomuto dialogu s laiky učil.
Hostující profesor na TF JČU Helmut Renôckl upozorňuje na to, že v této
souvislosti si zaslouží mimořádnou pozornost vznik celé řady nových služeb v církvi,
které vykonávají laici nebo trvalí jáhnové - katecheti, pastorační asistenti, pracovníci
diecézních center mládeže, center pro rodiny apod. V těchto oblastech pracuje
z pověření církve a s velkým nasazením mnoho žen i mužů - mnozí se na tyto úkoly
připravují studiem teologie: ještě nikdy nebylo tolik studentů teologie jako dnes
[Dolista, J.; Lísková. P. eds. 1997, s. 41-44] (na TF JČF je řada oborů, které
nepředpokládají, že jejich absolventi přijmou kněžské svěcení - poznámka JZ). Právě
dobrá spolupráce s těmito lidmi je do budoucna jednou z nutných podmínek úspěšného
naplňování kněžského poslání, což dokládají i výpovědi respondentů z mého
výzkumu, viz 6. kapitola.
Prof. PhDr. Tomáš Halík (profesor sociologie náboženství a religionistiky na
UK, prezident České křesťanské akademie, rektor studentského kostela Nejsvětějšího
Salvátora v Praze) svou představu o knězi budoucnosti vyjádřil takto: Z typického
faráře komunistické doby, který sloužil mši a opravoval kostel a byl malým papežem
své farnosti nebo malým poustevníkem v oblastech, kde živá církev nebyla, uděláme
toho, kdo se umí obklopit druhými a inspirovat je k životu ve společenství [Dolista, J.;
Lísková. P. eds. 1997, s. 18]. Z uvedeného je zřejmé, že požadavky na proměnu
postojů kněze kjeho povolání vůbec nejsou malé. Ale ani to nebude už vždy stačit:
Typ kněze, který bude průvodcem hledajících v mnohotvárné kultuře globální
„postmoderní“ společnosti, bude už ale jiný. Bude muset hovořit z hloubky vlastní
spirituální zkušenosti a při tom s opravdovou úctou hledat styčné body s pohledem
druhých. Duchovní proudy se budou prolínat,

bude ubývat lidí stoprocentně

zařaditelných do tradičních náboženských a názorových kategorií a při tom tu bude
zájem o duchovní oblast [Dolista, J.; Lísková. P. eds. 1997, s. 18].
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6) Vzdělání kněží
Nad ním vyslovuje tehdejší děkan jihočeské teologické fakulty prof. Josef
Dolista velmi kritický soud: Samotnému je mi líto, že odborníci jiných oborů poznávají
průměrnou i podprůměrnou teologickou připravenost mnohých kněží a jejich
neschopnost vést dialog s lidmi dnešní doby a hledat s nimi pravdu o člověku a o
Bohu. Náprava je nutná, a ť se nám to líbí nebo ne. Je to výzva doby ...Kněží ztratili
díky komunistické totalitě společenskou relevanci, dnes však vidíme, že ztratili také
úctu mnoha lidí vzdělaných v jiných oborech k vlastní teologické vzdělanosti.
Nedůvěra některých lidí k užitečnosti kněžské práce často skrývá nedůvěru vzhledem
k jejich malé odborné připravenosti pro apoštolské působení v dnešní době [Dolista,
J.; Lísková. P. eds. 1997, s. 51].
7) Osamělost a celibát
Těmito na první pohled viditelnými problémy se také zabývali mnozí
z přispěvatelů.

Já tu odcituji dva klíčové postřehy. První z nich je plastickým

popisem, druhý pak stručnou diagnózou jádra problému.
P. ThDr. Petr Chalupa SDB (salesián, v té době asistentem biblistiky na TF
JČU) nejprve charakterizoval situaci kněze v době totalitního režimu - a po té jej jako
„strážce majáku“ v současnosti vykreslil takto: Tíživé pronásledování světla pominulo.
Strážce očekával, že se objeví nové projekty a programy, které by podporovaly šíření
světla v nových podmínkách. Čeká dodnes. A dívá se ze své věže, kam jen dohlédne. Až
na nepatrné bludičky temnota okolo narůstá...Strážci majáku hrozí dnes horší
osamělost, než jaká mohla být dříve důsledkem likvidačních opatření. Připadat si
opuštěn oblastním správcem všech majáků (= biskupem; pozn. JZ) - který se zajímá
jen o pravidelně se zvyšující odvody za užívání Vysloužilého majáku, do kterého zatéká
a ve kterém každou zimu zamrzá voda, - tedy připadat si takto může být daleko tíživější
než cokoli, co bylo vnucováno zvenčí. Zde by zase mohli navázat ti z kolegů, kteří svou
službu opustili. Kde našli oporu a porozumění ve chvílích osamění a izolovanosti?
[ibid., s. 66] Tento syrový, nepřikrašlovaný popis je na místě a ukazuje ve shodě
s dalšími daty včetně těch, které jsem získal při svých rozhovorech, že jde o jeden
z nejtíživějších problémů současného kněžství: nefungující kolegialitu a nezvládnuté
manažerské povinnosti řídících činovníků i struktur v současné české katolické církvi.
P. ing. Aleš Opatrný (tehdy ředitel pastoračního centra pražské arcidiecéze) ze
svých velice bohatých zkušeností pak shrnuje: Speciální obtíže celibátníka nespočívají
především v tom, že „je tak sám “. Spočívají v tom, že si nevytvoří zdravý vztah
k osobám druhého pohlaví, že ho nehodnotí realisticky nebo že se neidentifikuje se
svou vlastní - tedy u kněze mužskou - rolí. Na druhé straně celibátník stojí v situaci,
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kdy mu jednak mnozí (ze světa a někdy i z církve) jeho celibát nevěří a mnozí ho
vlastně ani nerespektují. Potom si často obě strany ubližují a nevědí řádně proč.
Kromě toho je třeba jasně říci, že řada kněží neví, jak vlastně jednat se ženami,
považují je mnohdy za „trochu jiné muže “ nebo v lepším případě za sestry. Na rozdíl
od lidí žijících v manželství nebývají denně konfrontováni s tím, ja k se mýlí. Na druhé
straně řada laiků v církvi život v celibátu nechápe, považuje ho za jakési „vězení“ - a
také neví, jak se vlastně k celibátníkovi správně chovat [ibid., s. 76].
Souhrnně tedy mohu říci, že česká situace vykazuje s tou, kterou popisuje
Cozzens, značnou „kompatibilitu“ : krize kněžství vyrůstá z celkové proměny
společnosti, která ztrácí důvěru ke všem typickým novověkým autoritám - včetně
církve a jejího reprezentanta kněze - a dominuje v ní individualismus. Církev se v té
situaci chová jako nefunkční „mamutí organizace“, která si zatím nechce v plné šíři i
hloubce připustit reálný stav věcí (a tím jen dál prohlubuje svou neschopnost na reálný
stav přiměřeně reagovat). Tím je podstatně ohrožována i samotná lidská základna
kněží, kterým hrozí vyčerpání a osamělost - bez přiměřeného pochopení a podpory.
Na rozdíl od amerických poměrů není u nás tak akutním problémem sexuální
zneužívání (byť se rovněž vyskytuje). Zato je u nás větším problémem nízká kvalita
vzdělání kněží, což má nepochybně svůj kořen i v historii naší země v předchozích
stoletích - viz 3. kapitola; též citace z rozhovoru s paterem Norbertem, který
vystudoval teologii v zahraničí a v současné době učí na gymnáziu: Tady to naše české
školství je hodně v době té tereziánské reformy a tereziánského myšlení. To znamená,
že jde hodně o to, naučit se o věcech, mít hodně encyklopedických znalostí, ale daleko
hůř se nám přemýšlí a myslí a rozvíjí myšlenka dál. Nejsme schopni jakoby samostatně
přemýšlet nebo nejsme možná vedeni k tomu samostatně přemýšlet,

učit se

argumentovat. Prostě jsme schopni mluvit o něčem, ale nejsme schopni vstoupit do té
věci úplně a stát se lidmi, kteří to novým způsobem promýšlejí, pojmenovávají a dávají
slova jakoby novým věcem, které se dějí ve společnosti, v bibli,
Norbert)53

53 P. - pater
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v teologii atd. (P.

6 Autentické hlasy
6.1

Zam ěření a průběh výzkumu
Předmětem mého zájmu jsou kněží, kteří byli resp. jsou konfrontováni s

prostředím farnosti a nesou zodpovědnost za její fungování. Jednotlivé rozhovory54 se
ubíraly krok za krokem genezí kněžského života respondentů od jejich počátečních
úvah, přes studia, formaci a závazné stvrzení stát se knězem, až po současnou službu
na konkrétním místě. V rámci těchto rozhovorů jsem dotazované vybízel k tomu, aby
interpretovali zejména slabé a silné stránky svého povolání, jak je vnímali
v jednotlivých fázích svého vývoje. Co jim přišlo jako dobré, co jim pomáhalo a co se
dařilo, ale i co se nedařilo, co jim škodilo a co by stálo podle nich za změnu.
Formálnějšími pasážemi rozhovoru jsem si připravoval půdu pro následný okruh
intimnějších témat. Rozhovory jsem zpravidla završoval otázkami po zdrojích naděje
do budoucna - kde, popřípadě v čem je podle dotazovaných naděje do budoucna, a to
především v souvislosti s jejich povoláním.
Každý z dotazovaných byl před konáním rozhovoru obeznámen s tím, a) jak
bude rozhovor probíhat, b) jak bude nakládáno s daty, která mi poskytl, c) co je
záměrem mého bádání. Výběr respondentů byl řízený především proto, že získat dnes
důvěru kněze k tomu, aby se s tazatelem podělil o své intimní zkušenosti s kněžstvím,
je bez předchozí známosti relativně obtížné. (Obzvlášť, chce-li tazatel rozhovor
nahrávat.) Proto jsem

dotyčné oslovoval přes zprostředkovatele, kterým oni

důvěřovali. Zvolil jsem tuto cestu k získání dat, protože vzájemná důvěra byla nutnou
podmínkou pro úspěch výzkumu. Kvůli posílení vzájemné důvěry jsem kladl důraz na
ujištění o anonymním zpracování dat s tím, že s nimi budu zacházet v souladu
s etickým kodexem mého oboru.55
Přesné přepisy rozhovorů z audio nahrávek jsem doplnil polními poznámkami.
U každého rozhovoru zvlášť jsem formuloval jeho celkové poselství, vytkl jeho hlavní
myšlenky a ty opatřil poznámkami. V dalším kroku jsem postupně sestavil jedenáct
tématických bloků (společenský, organizační, psychologický, teologický atd.), uvnitř
kterých se postupně generovala základní témata. Tato témata jsem uspořádal do
několika sekcí, které tvoří páteř prezentace sebraných dat.

54 Před samotnými výzkum ným i rozhovory jsem na dané tém a provedl řadu pilotních neformálních rozhovorů
s kněžím i i odborníky.
55 Každý z dotazovaných m ně (po skončení rozhovoru) věřil, ž e budu s daty takto pořízenými nakládat tak, aby
ho to nijak nepoškodilo. Za všemi informacemi, které m i poskytli, si stáli. N ikdo z nich nežádal schválení
přepisu rozhovoru, přestože jsem to nabízel. Pouze u dvou respondentů se mi stalo (u každého jednou), že m ě
požádali, abych nepoužil pro sv é účely to, co m i sdělili. Jednalo se v celku o cca. pět vět.
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6.2

Výzkumný vzorek

6.2.1 Celková charakteristika respondentů
Respondentů je celkem deset - z toho šest kněží diecézních a čtyři kněží
řeholní. Jejich věk se pohybuje mezi třiceti až sedmdesáti lety. Z demografického
hlediska tak pokrývají všechna relevantní věková pásma. Výčet jejich působišť
zahrnuje téměř celé území České republiky. V současnosti sedm z nich působí v Praze.
Tři z nich získali teologické vzdělání jinde než v Česku (resp. Československu). Sedm
respondentů pochází z katolických rodin, byli pokřtěni v dětství, a tři z nich jsou
konvertité. Jeden je Polák, v Polsku vystudoval, byl vysvěcen a po dvou letech odešel
do ČR. Devět z deseti respondentů jsem před konáním výzkumných rozhovorů neznal,
přesto mi několik z nich nabídlo tykání.
6.2.2 Základní charakteristiky jednotlivých respondentů
Prvním dotazovaným knězem byl Tomáš. Pater Tomáš je řeholním knězem ve
farnosti. Je mu 35 let a pochází ze západních Čech, ale převážnou část dětství a
dospívání prožil na Moravě. Vyrostl v katolické rodině. Vystudoval Litoměřickou
bohosloveckou fakultu. Knězem je 11 let. Za dobu svého působní prošel řadou
městských i venkovských farností. Ve své nynější farnosti působí čtvrtým rokem.
Druhým dotazovaným knězem byl Jakub. Pater Jakub je diecézním knězem ve
farnosti. Je mu 69 let. Vyrostl v katolické rodině. Vystudoval Litoměřickou
bohosloveckou fakultu. Knězem je 45 let. Za dobu svého působní prošel řadou
městských i venkovských farností. V současné farnosti je šestým rokem.
Třetím dotazovaným knězem byl Kryštof. Pater Kryštof je diecézním knězem
ve farnosti. Je mu 34 let. Vyrostl v katolické rodině. Vystudoval Katolickou
teologickou fakultu v Praze. Knězem je 6 let. Zatím působil ve dvou městských
farnostech. V současné farnosti je čtvrtým rokem.
Čtvrtým dotazovaným knězem byl Karel. Pater Karel je diecézním knězem ve
farnosti. Je mu 53 let. Vyrostl v katolické rodině. Vystudoval Litoměřickou
bohosloveckou fakultu. Knězem je skoro třicet let. Za dobu svého působní prošel
řadou městských i venkovských farností. V současné farnosti je sedmým rokem.
Pátým dotazovaným byl Slávek. Pater Slávek je řeholním knězem ve farnosti.
Je mu 37 let. Křesťanem se stal až v době studií na Matematicko fyzikální fakultě.
Teologii vystudoval v karmelitánském klášteře ve Slaném. Knězem je 6 let a jeho
současné působiště je jeho prvním angažmá v roli kněze.
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Šestým dotazovaným knězem byl Zdeněk. Pater Zdeněk je diecézním knězem
momentálně působícím v církevní správě. Je mu 36 let a pochází z katolické rodiny.
Vystudoval Olomouckou teologickou fakultu a v roli kněze působí desátým rokem. Za
tu dobu již vystřídal mnoho městských i venkovských farností.
Sedmým dotazovaným knězem byl Herbert. Pater Herbert je řeholním knězem
vypomáhajícím ve farnosti. Je mu 46 let a pochází z katolické rodiny. Teologii
vystudoval v Itálii, kde studium probíhalo na několika fakultách. Knězem je 12 let a
během této doby působil jako učitel na vysoké škole. Kněžskou službu vykonával
v rámci své řeholní komunity, ale podílel se i na práci ve farnostech.
Osmým dotazovaným knězem byl Norbert. Pater Norbert je řeholním knězem ve
farnosti. Je mu 36 let. Křesťanem se stal až v dospívání. Teologii vystudoval v jezuitském
institutu v Bruselu. Knězem je pátým rokem. Učí na gymnáziu a působí ve své první
farnosti.
Devátým dotazovaným knězem byl Stanislav. Pater Stanislav je diecézním
knězem ve farnosti. Je mu 43 let. Pochází z polské katolické rodiny a v Česku je už 13
let. Teologii vystudoval ve Wroclavi, studoval však také v Miláně. Knězem je šestnáct
let, do Česka přišel už jako vysvěcený kněz. Za dobu své působnosti v Česku prošel
dvěma farnostmi. Jednou pražskou a jednou maloměstskou. Je vikářem a v současné
farnosti působí šestým rokem.
Desátým dotazovaným knězem byl Jaromír. Pater Jaromír je diecézním knězem ve
farnosti. Je mu padesát let. Křesťanem se stal v dospívám. Vystudoval Litoměřickou
bohosloveckou fakultu. Knězem je skoro dvacet let a působil ve dvou maloměstských
farnostech, v té současné je minimálně 6 let.
6.2.3 Poznámky k technickému a formálnímu zajištění rozhovorů
Uvedená jména jednotlivých kněží jsou z důvodu zachování anonymity
pseudonymy. Rozhovory, a tedy i části rozhovorů uvedené v této práci, byly
upravovány pouze po stránce formální, se zřetelem k plné autenticitě výpovědí.
Přesný a úplný přepis všech uskutečněných rozhovorů je zaznamenán na CD a
k dispozici na požádání na mé adrese. Kontaktní elektronická adresa: zai@volny.cz
6.3

Analýza výpovědí s ohledem na určující roviny
Pro popis krize současného římskokatolického kněžství v našich poměrech,

odhalování zdrojů, ze kterých čerpá, a to, jak se projevuje, nyní přistoupím k analýze
odpovědí dotazovaných kněží. Uspořádal jsem je do tří organických celků, které se
v zásadě vydělovaly už od počátku mé práce (viz kap 1., 3. a 5.), a výpovědi
respondentů mého výzkumu dotvořily jejich výsledné stanovení.
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6.3.1 Kulturně - společenská rovina
V

předchozích kapitolách jsem zdůvodnil, proč je třeba hledat příčiny krize

současného římskokatolického kněžství i v širším společenském rámci, uvnitř kterého
je kněžství žito. Tím rámcem není, jak jsem již doložil (3. až 5. kapitola), pouze česká
společnost, ale celá společnost „západu“, což mimo jiné potvrzuje i postřeh kněze,
jehož řeholní komunita pochází s Francie: Ve Francii, to je si myslím církev, která je
nám hodně podobná ve smyslu společnosti. Ta společnost je velmi sekularizovaná a
jsou tam velké problémy, takže tam si nemůže církev moc vyskakovat (P. Norbert).
Rozsáhlá odborná literatura56 i sociologická data,57 z nichž některá prezentuji i
ve své práci, podporují tezi, že sekularizace probíhající v západní civilizaci není v prvé
řadě procesem, který eliminuje samotné náboženství, ale je podstatnou proměnou
formy náboženského základu této civilizace: při ní je tradiční církevní křesťanství
nahrazováno individualistický pojatou „duchovností“. Je potom docela logickým
důsledkem, že za těchto okolností se kněz v tradičním pojetí stává přebytečným, neboť
jeho roli přebírají jiní odborníci (psychoterapeut, sociální pracovník, astrolog, guru,
hvězdy mediálního byznysu atd.). Jde tedy o devalvaci společenského statusu kněze.
Tuto skutečnost plasticky dokládají dvě následující výpovědi z rozhovorů, které
jsem s kněžími vedl. První z nich je od kněze, který se před svou konverzí díval na
kněžství takto: Jediné, co jsem o knězi věděl, bylo, že chodí v hábitu při mši a že
nemůže mít v katolické církvi rodinu (směje se). (P. Norbert)
A toto říká kněz vyrostlý v tradičním katolickém prostředí: Byť to bez kněze
nejde, není už na piedestálu. Přijde mi to jako nesmysl, aby byl kněz na piedestálu.
Podle mě je to všechno součástí kontinuálního vývoje. Nejedená se podle mě o až tak
radikální změnu, převrat. Především se jedná o korespondenci s dnešní společností, o
odpověď na dnešní společnost. Sociální postavení kněze se velmi proměnilo a
společnost to moc nezajímá, ale navíc na tento problém dlabe i církev. Tento stav by
neměl být normální, považuji ho za divný. Kněz byl dříve váženou osobou, která měla
k ruce katechetu, kaplana, a takový kněz neměl příliš důvodů s tím praštit. Nemám na
to však lék ani hotové řešení, tento stav ale řešení potřebuje. (P. Kryštof)
Kněz je vystaven tlaku, když je nucen neustále obhajovat před většinovou
nekatolickou společností své „kuriózní“ zaměstnání, o kterém je převážná část
populace u nás přesvědčena, že patří do historického muzea. Ve společnosti se navíc
56 Např. Lužný, Dušan. 1999. N áboženství a m oderní společnost. Bm o: MU; Paden, W illiam E. 2002. Bádání o
posvátnu. Bm o: MU; Sokol, Jan. 2004. Č lověk a náboženství. Praha: Portál; Opatrný, A leš. 2001. Pastorace
v Postm oderní době. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství; Gauchet, Marcel. 2004. Odkouzlení světa.
Bm o: CDK; Halík, Tom áš. Vzýván i nevzýván. Praha: LN 2004; N o c zpovědníka. Praha: L N 2005; Lyon, David.
2002. Ježíš v Dísneylandu. Praha: MF; Prudký, Libor. 2004. Církve a so ciá ln í soudržnost v n á ší zem i\ Studie
CESES 10/2004; Rémond, René. 2003. N áboženství a společnost v Evropě. Praha: LN apod.
57 v iz zejména ve 4. kapitole uváděné práce Dany Hamplové
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prosazují nepřitažlivé stereotypní obrazy kněží, kterým se osamocený kněz může jen
obtížně bránit. Ve společnosti totiž rozhodující roli při utváření převládajícího
veřejného mínění hrají dominantní média (především televize -

viz data o

důvěryhodnosti institucí) a v nich je pro rehabilitaci společenského postavení kněze
minimální prostor (naopak, zvláště komerční média se problematice kněžství věnují
prakticky jen v souvislosti se sexuálními či ekonomickými skandály).
Jak tedy celospolečenské klima u nás vnímají sami kněží? Jejich výpovědi jsem
utřídil do několika kategorií, které se vztahu společnosti převládajícím kulturním klimatem -

charakterizované

k církvi týkají. Katolickou menšinu přitom

nevidím jako část od této společnosti oddělenou. Představuje spíš určitou subkulturu,
která se v mnoha odhledech s ostatní společnosti ztotožňuje (například dominantní
hodnota zdraví, rodiny, lásky, přátelství, dětí) a v některých specifických záležitostech
se odlišuje58 (jde zejména o záležitostí týkající se potratu, homosexuality, rozvodu,
nevěry).
(a) Společnost vůči církvi a kněžství
Předně si kněží uvědomují, že kultumě-společenský kontext (tedy v prvé řadě
hodnoty a priority, stejně jako stereotypy a instituce, které strukturují kulturní i
společenskou rovinu života) zásadním způsobem určuje parametry jejich reálné
kněžské služby: Já si myslím, že to není pouze otázka krize kněžství, jako jenom otázka
kněžství, ale krize vůbec společnosti a duchovních hodnot. (P. Norbert)
Já si myslím, že kněží je málo, protože ta doba, ve které žijeme, je prostě doba
konzumní. A je-li doba taková, jaká je, ta doba s sebou nese podobu člověka a ten
člověk knězem prostě být nechce. Já si myslím, že za to nemůže církev. Církev ani
nemůže udělat nějaké magické opatření, aby se zvedl počet kněží. (P. Herbert).
O

tom, zda „za to opravdu církev nemůže“, povedu diskusi později.

Každopádně další svědectví P. Zdeňka ukazuje, že i v rámci církevního společenství se
intenzivně promítá celkový životní styl nesený sekulárními (a konzumně výkonovými) prioritami současné západní společnosti: ... arcibiskup Graubner jednou
uváděl příklad, ja k přijel biskup z Madagaskaru. Měl méně kněží a přesto byl
v pohodě. A na arcibiskupovu otázku, jak je to možné, odpověděl: U nás se lidé jeden
den v týdnu věnují službě v církvi. Jeden den v týdnu. To je pro nás naprosto hudba
budoucnosti. Kdyby našich x set věřících se angažovalo takto, tak máme tolik
dobrovolné aktivity - skutečně od té pastorální p o činnost, pokud se to dá nazvat
činností, modlitební; ale my dáváme životu v církvi v podstatě zbytkový čas.
58 V iz výsledky výzkum u Evropského hodnotového systém u [Spousta, Jan. SC&C 2001] nebo publikace
pojednávající o preferencích a postojích m ladých lidí v české společnosti: Quesnell, Michael D . 2002 Co si
myslíme, čemu věříme, a kdo jsm e. Praha: Academ ia.
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Proniknutí individualismu současného světa do české katolické církve potvrzuje
i následující reflexe P. Tomáše: Je pravda, že žijeme v době individualismu a ono se
nás to v církvi dotýká stejně jako v té společnosti: sólujeme a hrajeme na sebe a ja k to
kdysi výstižně řekl jeden spolubratr o jiné kanonii, kterou administroval, říkal: to je
sice 11 hráčů na hřišti, no ale to je (ve skutečnosti) 11 týmů. Opravdu je to někdy těžké
dát tu partu dohromady, možná proto se dneska pořád opakuje to slovíčko
společenství, communio. Tato mentalita má samozřejmě i závažné důsledky pro vlastní
prožívání kněžství - čemuž se budu věnovat ve třetí části této kapitoly.
Určité stesky se objevily i na adresu státu (jako jistého reprezentanta
společnosti), ale ve výpovědích mých respondentů hrály zcela marginální roli: Jestli
se dá najít odbřemenění kněží skrze např. pastorační asistenty - to by byla zase dlouhá
diskuse, jaké podmínky nám k tomu nevytváří ministerstvo apod. Protože ty tlaky jsou
dnes bohužel i ekonomicko-právní. Je trapné, když kvůli rozhodnutí určité
nejmenované paní na

ministerstvu se všichni techničtí administrátoři musí

přejmenovat na pastorační asistenty a musí si udělat katechetický kurz. Jo, to je trapné
(lakonicky), protože to jsou odborníci, to jsou inženýři, ale oni se musí tvářit pro
ministerstvo jako pastorační asistenti. To je otázka nevyřešeného stavu mezi státem a
církví. To je skutečně hodně hluboké klubko problémů. (P. Zdeněk)
Církev tady není sama pro sebe, ale pro lidi, a bylo by špatné bránit jí
v projevování lásky. Víte, teďka ten zákon o těch církvích, oni chtějí zabránit tomu, aby
církev vytvářela vlastní instituce. (P. Karel)
Ovšem v celku se dá říci, že stát v obrazu společnosti, jak jej sdíleli kněží
z mého souboru, nepředstavuje sice žádného spojence, ale také ne nějakou významnou
překážku pro naplňování poslání církve, a tím spíše jejich kněžské služby.
(b) Konzumní orientace a individualismus
Ústřední překážku představuje naopak duchovní podloží, které ovládá
současnou západní společnost - a v Čechách se jeví zvláště dominantní. Problému
jsem se již dotkl v souvislosti s individualismem a tady jsou dokumentovány
reprezentativní výpovědi, které se týkají konzumního přístupu k životu - v souvislosti
s vírou a náboženstvím (pro porozumění neochoty vstoupit na kněžskou dráhu to hraje
velmi důležitou roli):
Nemyslím si, že by ta společnost byla nenáboženská, jo, to si nemyslím. Já si
myslím, že každý člověk má duši a ta duše potřebuje Boha. Ale tím, jak je společnost
podle mě konzumní, tak hledá i Boha i to spirituální jako další prvek svého
materialismu. Pro konzumního člověka toto představuje další věc, která mu může
přinést uspokojení. ... Ve městě jsou lidi třeba fajnšmekři a čekají, že ten kněz bude
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intelektuálně na výši. A lidé jsou mnohdy jako konzumenti prostě toho náboženství,
takže... jdou do kostela jako do supermarketu a řeknou si třeba: dobrý, tak jo, a když
ne, takjdou jinam, když mají tu možnost. (P. Herbert)
Následující postřeh opět celou záležitost zasazuje do širšího - celoevropského a
tradičně-církevního kontextu: Teď byla taková hezká věc, nechci se moc rozvykládávat
- na severu bylo nějaký výročí, událost týdne, ukazovali luterskou bohoslužbu a bylo
tam asi 20 lidí v té katedrále, ve Švédsku... a pak ukázali zasedačku, nějakej sál, kde
probíhala transcendentálni meditace nebo něco takovýho, a ten byl plnej. (P. Tomáš)
Třetí příspěvek, který tu uvádím, dobře dokumentuje společensko-kultumí
podmíněnost i v dimenzi „venkov-město“ a „Polsko-ostatní Evropa“ : ... v Polsku si
myslím, že o hodně více křesťan, katolík čerpá z jiných pramenů, než jenom z víry. To
znamená z kultury: ze čtení knížek, z umění, z koncertů. Tady to vidím jako obrovský
problém u nás v České republice, kde možná tak ti pražští křesťané využívají ve větší
míře nabídku kultury atd. Myslím si, že na venkově, to říkám teďka jako vikář, když se
udělá nabídka nějakého dobrého koncertu a je snaha nalákat místní křesťany, aby na
něco přišli - třeba tady v tomto domě máme každý měsíc vernisáž jo - tak j e to fakt
obrovský problém. (P. Stanislav)
(c) Církev vůči společnosti
Toto téma otevírá P. Tomáš: Ono je otázka, co těm lidem nabízíme. Ale určitě
se to měnit musí, protože se mění vůbec celá tvář společnosti a tvář církve taky. Tak já
se spoléhám, nebo myslím si, že - to snad není žádná hereze, že takovýmu tomu čistě
tradičnímu křesťanství odzvonilo, že jenom to chození do kostela, opravdu to lidi brát
nebudou... A ty lidi chtěj nějakej zážitek nebo prožitek, tak to hledaj třeba u tý
transcendentálni meditace. Podobně se vyjadřuje i P. Herbert, když srovnává své
zkušenosti z Itálie a Českých Budějovic: Tak v Itálii to bylo prostě ... jakoby zajeté,
tam tak nějak ta akademická práce měla jakousi tradici a ten předmět vyžadoval
odpřednášet to a to - prostě se to odpřednášelo, kdežto ... když jsem byl
v Budějovicích, tam jsme spíš jakoby hledali tu tvář ve smyslu - co nabídnout té
společnosti, protože vlastně jako společnost se ptá, co můžeme nabídnout, aby se ti
studenti mohli v té společnosti uplatnit. Takže tam to bylo takové neustálé hledání.
Zkušený P. Jakub poukázal na velmi důležitou podmínku pro úspěch takového
hledání: Já jsem včera shodou okolností si vzpomněl a vyprávěl jsem lidem o tom, jak
tady byl kardinál Martini asi před 5 lety a on měl takovou přednášku u sv. Vojtěcha. A
při tý přednášce nám povídal, ja k se svými spolupracovníky přišli na to, v tý
arcidiecézi Milán, že vlastně těch věřících lidí tam mají pár. Řekl, že všichni chtěj bejt
pokřtěný, všichni chtěj mít svatbu v kostele, všichni chtěj bejt pohřbený katolicky. Ale
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věřících lidí je tam pár. A jakmile přišli na to, že jsou minorita —tak, že se jim otevřel
celej svět, že okamžitě mohli začít dělat, co chtěli, že taky dělaj, co je napadne, že
nejsou vůbec uražený, když někdo s nima nespolupracuje nebo se na ně vykašle nebo
někdo prostě nepřijme ty jejich návrhy, (stroze) že to je vůbec nezajímá. Prostě
rozhodující je, že oni mají tu svobodu, tu naprostou svobodu. Že oni nevyžadují pro
sebe žádný mimořádnosti, jako žádný pocty nebo tak něco. Nejsou tím ovládaný... a
naprosto svobodně jednají. A to si myslím, že k tomu bychom se měli opravdu dostat
všichni. To je reálný pohled církve na sebe sama uprostřed současné české sekulární
společnosti - pohled, který vidí, že skuteční křesťané tvoří v naší společnosti menšinu
pohybující se mezi 4 až 6% (jsou samozřejmě lokální rozdíly —viz údaje kap. 4, ale
s ohledem na věkové i sociální složení je výhled oné 5% menšiny nejpravděpodobnější
budoucností). A současně P. Jakub uvádí konkrétní příklad toho, že zatím ti, kteří dnes
většinou jménem (katolické) církve jednají, tuto realitu s ohledem na přiměřené
jednání příliš nevyhodnotili: Podívejte, když třeba to naše vedení řekne: my chceme
spolupráci s tím státem, jo, no tak dobře, říct to můžou, ale musej to taky chtít
opravdu. Když oni řeknou: my chceme kooperaci, ale jdou na ty jednání jako
bojovníci, no tak to není kooperace, to oni tam jdou jako bojovníci. Ale to samozřejmě
ten stát si z toho dělá legraci. Protože oni přece to musej prohlídnout, tuhletu falešnost
jistou, tu rozpolcenost, ale kterou tihleti jednatelé vůbec nechápou. Protože jim se zdá,
že ta církev je zkrátka něco extra mimořádnýho, co jim dovoluje plácat, cokoliv jim
slina na jazyk přinese, bohužel. Já se nad ně nevytahuju, já nejsem lepší, já tomu jen
rozumím jinak. A takže prostě tohle je naše záchrana.
Zdá se, že alternativou k tomuto neperspektivnímu postoji vůči většinové
společnosti by mohlo být začít se chovat jako jedna z veřejně prospěšných
neziskových organizací, která společnosti má co nabídnout a nežádá si nic, co by touto
veřejně prospěšnou službou nebylo podmíněno. Některým skupinám uprostřed církve
se už skutečně daří překonávat obraz izolovaného, do sebe zahleděného spolku. Známá
je oblast charity, ale m í respondenti uváděli i další důležité možnosti - P. Slávek např.
podporu zázemí vzdělanosti a struktur státní správy.
Tady byl klášter a tam je teď Ministerstvo školství, což my jsm e spokojeni. O
něco podobného se snažíme ve Středoafrické republice. Položit nějaké solidní základy
státu (směje se) - přispět k tomu. Což se nám tady podařilo v téhle republice. Takže to
pro nás vůbec není neúspěch, naopak.
Pater Stanislav ukazuje cestu, kudy by se mohla církev ubírat, pokud usiluje o
přijetí ve společnosti. Zamýšlí se nad tím, co společnosti církev a kněží nabízejí, aby ji
oslovili: Tady v našem domě máme mateřské centrum, které je velice živé, a které
spolu s námi vyvíjí řadu iniciativ, jako je třeba zastřešení různých aktivit neziskových
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organizací, které jsou službou tomuto městu. To je pro mě úžasné, že začínáme
narušovat to začlenění, že jsm e nějací věřící, kteří si tam s jlandákem něco stranou
kutěj, ale že jsme tady jako plnohodnotní členové, kteří se také chtějí podílet na práci
pro věc, pro lidi tohoto města a taky i na sociálních službách. Mám velikou radost z té
spolupráce s podnájemníkama, a především z těch iniciativ, které by měly přispět
k tomu, aby ten dům ještě více vyvíjel tu atmosféru, že jsme jedni „ z“ - a ne jenom, že
oni tam a my sobě. Což se samozřejmě často tak stávalo nebo tak jsme byli v různých
situacích viděni do tohoto okamžiku. Současně ale realisticky dodává: Co se týká
překlenutí izolovanosti, nás čeká ještě velká práce - zde v Čechách (P. Stanislav)
(ii) Proti proudu
Ve 3. kapitole jsem doložil, že ačkoli je v každé etapě dějin kladen specifický důraz
na to, jak má kněžství vypadat, a společensko-kultumí tlaky jsou vždy značné, objevují se
jedinci, kteří vybočují z dané linie a podtrhují zásadní vliv originality osobního přístupu.
Můžu říct z vlastní zkušenosti, je to možná tím, že jsem konvertita, ale prostě
dnes kněz i v té naší společnosti sekularizované, dnes kněz může být člověkem, který
přitahuje lidi, který pomáhá lidem. A oni si můžou říct: Kurňa, no jo, vždyť to vlastně
může být ještě úplně jinak v tom životě. Ty hodnoty jsou možná ještě někde jinde, než
jenom prostě se shánět po penězích, po nějakým dobrým místě v práci... (P. Norbert)
6.3.2 Církev jako organizace
Další rovina, která podstatným způsobem spoluurčuje tvář současné krize
kněžství, se týká toho, jak církev funguje jako organizace. Právě sociologický přístup
mi umožňuje vyhnout se běžným pokusům pacifikovat jakoukoliv kritiku faktického
fungování církve poukazem na to, že se jedná o „Božskou skutečnost“ a že ji tedy
nelze posuzovat podle běžných „světských“ měřítek. Navíc i korektní teologická
analýza, pro kterou je církev Tělo Kristovo, musí zodpovědně brát fakt, že jako vtělená
skutečnost musí v dějinách stále hledat takovou vnímatelnou tvář, která by byla
hodnověrným znamením Boží přítomnosti. Zvláště v situaci, kdy druhý příchod Páně
nenastal hned, ale odsunul se na neurčito, jde o úkol pro církev (zejména v katolickém
pojetí) zásadní. Při tom se už v 5. kapitole ukazovalo (zejména Cozzens), že
neefektivní fungování církve jako instituce je jednou z podstatných příčin potíží,
s nimiž musejí kněží zápasit, které vedou k jejich přetěžování a následně i k různým
typům ztrát.
Církve je třeba v dnešním společensko-právním kontextu vnímat jako neziskové
organizace s výchovným, kulturním a charitativním posláním. Z hlediska typologie
jsou poblíž takových organizací jako výchovná hnutí a jejich instituce (např. skauting,
YMCA), charitativní iniciativy (např. Člověk vtisni, Lékaři bez hranic) nebo
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ekologické aktivity (Greenpeace apod.). Jako takové mají nejen svou členskou
základnu tvořenou v drtivé většině dobrovolníky, ale i svůj profesionální aparát
zajišťující řídící, výkonné, ekonomické, vzdělávací a společenské funkce (přičemž
podíl dobrovolníků na těchto činnostech zásadně nemění charakter těchto organizací).
Efektivita řízení, včetně správného využívání lidských, informačních, kulturních i
ekonomických zdrojů, je tu základem úspěchu.
V

mém souboru se k problematice faktického fungování církve vyjadřovali

všichni respondenti, mnohdy zcela spontánně. Celkově se ukázalo, že jde o oblast,
která je nejvíc trápí, a to jak z hlediska jejich osobního lidského života a naplňování
jejich kněžského poslání, tak i působení církve jako celku vůči ostatním partnerům.
Tomuto druhému rozměru jsem se v souvislosti s působením církve ve společnosti a
zvláště vůči státu věnoval v předchozí podkapitole. Nyní se fungováním církve budu
zabývat z hlediska jejího vnitřního života. S ohledem na vlastní výpovědi kněží se
budu věnovat následujícím oblastem: vzdělávacím institucím pro kněze (teologické
fakulty), institucím jejich formace (semináře), funkcím řídících struktur (biskupové a
jejich aparát), faktickému zvládání administrativy farnosti a konečně spolupráci
s dobrovolníky (farní radou a celkově s laiky).
(a) Fakulta - vzděláváni
Významná část mých respondentů zažila ještě předlistopadovou teologickou fakultu
v Litoměřicích:
Spousta zbytečnejch věcí se zdůvodňovala tím, že to je boží vůle. Prostě něco se
nařídilo nebo se objevilo v nějakým to., a rektor nám řekl, že., ale to, jak říkám, bylo
spláchnutelný, spolknutelný. Ale co mě strašně (důrazně) vadilo a co tý škole vyčítáme
v podstatě dodnes - nízká úroveň tý výuky. Všechno šlo strašně pomalu. ... My jsme
byli vysoká škola a tam nebyl povinnej jedinej světověj jazyk. Ale to je špatně. Vyšli
jsm e ven s tím, že jsme věděli někde něco o teologii, někde něco o právu, ale třeba
vůbec se tam neučila rétorika (P. Karel)
Byl to spíš takovej statickej model. (P. Jaromír)
Tehdy byly všechny přednášky povinné, to byla jedna z věcí, které mně trochu
vadily. Já jsem nechodil na přednášky z liturgiky. Kdyby to slyšel pan profesor
Matějka, tak ale, už mu to může být jedno, to byl prostě takovej uspávač hadů a já jsem
ty jeho přednášky jako vůbec nemusel, nevydejchával, takže jsem zůstával doma. No a
František Koutný jako vicerektor vždycky chodíval po baráku, a „ Tomáši, kdepak jsi?
Ty nejsi na přednášce? “ - Studium mě nevedlo kpasivitě, to opravdu ne. Nebo, že by
mě to nevedlo k přemýšlení. Tak jistě, byly tam takové projevy, takového toho, že se
uzavřeme a řekneme, tak ja k to kdysi napsal profesor Kubalík ve starých skriptech:
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„Námitky odpůrců jso u směšné, “ a tím je věc jako vyřešena.... Nemyslím si, že by to
byl až takový průšvih, jak se o tom někdy píše, že to byl vyšší ministrantský kurz, to
bych řekl, že je zase velké podhodnocení. (P. Tomáš)
V

této odpovědi se jistě projevil i objektivní časový posun oproti P. Karlovi,

který fakultu studoval v době nejtvrdší normalizace, kdy z katolické teologické fakulty
byli vyhozeni prakticky všichni schopní učitelé. Tomáš studoval už ve 2. polovině 80.
let. Druhá polovina 90. let už přinášela problémy i úplně opačné - a také mnohem
větší variabilitu (fungovaly 3 fakulty - v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích):
Na rozdíl od toho matfyzu, kde jsem se během roku učil tak tu angličtinu a
občas vypočítal i nějaký ty příklady, tak tady toho učení bylo během roku daleko víc.
...Tam se člověk fa kt setkal s nejrůznějšíma lidma a určitě tam byli učitelé, kteří byli
dobrý po všech stránkách, ja k tou odborností, tak i tím, ja k to dokázali předat, tak i
svým jaksi osobním přístupem, takovým lidským. A pak samozřejmě tam byli učitelé
odborníci, ale my jsm e z toho až zas tak neměli. (P. Kryštof)
Fakulta měla obnovený život po roce 89, to znamená, že část profesorského
sboru byla ta, která přešla z fakulty, a část, která obnovila svou činnost krátce v letech
68 až abych nekecal.. 74, mám pocit. Ale byli to profesoři, kteří učili před dvaceti lety
a teď až nás zase po dvaceti letech. Takže to tam mělo velký vliv, protože se učily
dejme tomu, řekl bych trošku starší věci jako třeba dogmatika. To jsm e měli skripta
podle Ota. Což byla věc velmi stará, resp. neaktuální podání současnosti. Zrovna tak
fundamentální teologie. Do jisté míry odpovídala tomu roku těsně po koncilu,., .takže
profesor Batušek sám byl člověk nesmírně dobjý, hluboký, ale fundamentální teologie
vjeho podání, to nemělo s dnešní dobou mnoho společného. A takhle by se dalo
pokračovat. Na druhou stranu tam byl doktor Kunetka, což byl zástupce, selesián,
který studoval v podzemí a měl velmi vyhraněný nebo jasně daný pohled liturgický. A
bylo to něco, co bylo naopak velmi vpředu. Na tu dobu velmi vpředu... Otázka je, jestli
kvůli studijním povinnostem mají (dnešní bohoslovci) ještě chuť se do něčeho
angažovat, protože těch studijních povinností je extrémně mnoho. (P. Zdeněk)
Dneska, když vidím naše kluky studenty, kteří mají tolik seminářů, opravdu ta
výuka je náročná, i obsahově i tou kvantitou, tak trošku může, si myslím, trpět i ten
duchovní život (P. Tomáš)
Celkově se dá říci, že studium kněží u nás teprve hledá svou optimální podobu
(v Praze navíc je významné zpoždění vzniklé v dobách působení děkana prof. Václava
Wolfa). Přesto shromážděná svědectví nepodporují představu, že právě zde by byl
nějaký ústřední problém z hlediska kněžského poslání - pro jeho praktické naplňování
jsou podstatnější jiné faktory, jak to shrnuje v poslední ukázce P. Herbert:
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Já si myslím, že žádná fakulta tě dostatečně nikdy nepřipraví. Samozřejmě, že se
vedly debaty kolik latiny oproti kolik angličtiny, ale já si myslím, že když je člověk
knězem, tak jedna stránka je odborná, ale v tom povolání kněžském je hodně silná i ta
stránka osobnostní. Stránka odborná je důležitá jenom do určité míry.
(b) Seminář, formace - výchova
Tady jsou výpovědi mých respondentů strukturovány do tří charakteristických
skupin:
•

Ti, kteří zažili seminář v době komunistického režimu, kdy po krátkém

uvolnění koncem šedesátých let došlo skoro ke dvacetileté stagnaci; P. Jakub
zažil ještě oživení Pražského jara s nadějí, že se podaří tuto vstupní etapu
kněžského povolání transformovat v duchu II. Vatikánského koncilu, ostatní
dva už zažili fázi stagnace:
Já když jsem byl 4 roky knězem, odešel jsem do semináře do Litoměřic, a tam
jsem požádal toho tehdejšího spirituála, kterýho jsem měl velmi rád, aby odešel z tý
funkce. Řekl jsem mu, že on už na to prostě není, a že by tam měl přijít někdo jiný, že ty
problémy jsou dneska jiný. (P. Jakub)
Mohu říci, že jsem se tam nikdy netěšil. Ten komunitní život tam mi nevyhovoval
(P. Jaromír)
Když tě někdo vede a utváří tě k obrazu své/nu, tak to není duchovní formace,
ale deformace. A já jsem to trošku na sobě zakusil. To bylo ještě v přípravě na
noviciát. Potom v semináři se člověk dostával do situací, kdy ten druhý ho nebral jako
dospělého. Pořád se s těmi lidmi jednalo jako s dětmi, ať už to bylo vědomě nebo
podvědomě. Jistě s tím souvisí i lidská zralost. Nicméně předpokládat, že ten druhý je
dospělý člověk a ne děcko, je taky důležitá věc, a to myslím, že někdy splněno nebylo.
(P. Tomáš)
•

Ti, kteří zažili seminář po listopadu 1989, kdy ze zásadně změnily

možnosti církve utvářet svůj vlastní vnitřní život:
My jsm e byli v semináři, který měl všechny klady i zápory doby hledání v celé
společnosti a církvi. Protože my jsme nastoupili jako první ročník do Olomouce v roce
devadesát na podzim. A ten seminář byl prostě neuspořádaný, bylo to jedno velké
staveniště, což nám třebas osobně prospělo. M ě osobně to vyhovovalo, i protože jsme
tam hodně pracovali. Já bych ordinoval fyzickou práci snad všem současným
kandidátům kněžství. Ten náš ročník byl výjimečný tím, že tam byli lidé, kteří třebas už
několikrát usilovali o vstup do semináře, takže tam byli lidé typu Václava Umlaufa,
což je dneska takový slovutný jezuita, byli tam dva doktoři medicíny, byli tam ovšem i
lidé mého věku. (P. Zdeněk)
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Dobu svého studia porovnává se zprostředkovanou zkušeností současného
stavu: Dneska v podstatě všichni bohoslovci mají běžně přístup na internet, což za nás
ještě nebylo, ano, takže ta izolovanost od světa j e relativní... (P. Zdeněk)
Takže to, na co člověk opravdu rád vzpomíná, co mi tam fakt vyhovovalo a co
bylo pěkný, tak bylo to, že tam měl člověk spoustu přátel, kamarádů, takový i ty lidský
vztahy i ta společná modlitba, to, že nějak za Pánem Bohem jdeme společně, to tam
člověk taky prožívá a to bylo opravdu pěkný...Pak určitě to, na co člověk rád
vzpomíná, i když to člověk jako předtím tolik nevnímal, že tam byl fakt čas na to, různý
věci studovat a zahloubat se do toho. (P. Kryštof)
•

Ti, kteří prošli jinou - většinou řádovou - formací, která má značně jiné

parametry; vtom lze hledat i příčinu kritiky seminární výchovy v jejich
příspěvcích:
Podle mě je daleko důležitější osobnostní stránka, ke které právě patří život v
komunitě. Jsou tedy dva roky studia, dva roky praxe, a pak tři roky dalšího studia. My
máme výhodu, že snad nejsme odtržení od reality, že nejsme někde zavření pět roků
v baráku. Myslím si, že ten náš salesiánský model zajišťuje dostatečný kontakt
s realitou, ale oba dva modely mají své výhody i nevýhody. Tou nevýhodou našeho
modelu je, že po dvou letech se přerve kontinuita toho studia a těžko se do toho potom
vrací. Výhodou může být, že se ale zároveň do té školy těšíš a přitom už víš trochu, o
čem ten život je, který pak budeš žít. Už ho máš osahaný. (P. Herbert)
Ten přípravný ročník byl velmi dobrý po té stránce společenství. Opravdu
dodnes, můžu říci, já mám přátelství, a to jsme byli vlastně jenom rok spolu, s
konkrétními bratry, kteří jsou kněží, jin í nejsou. Většinou s těma, kteří jsou kněží, tak
mám nějaký kontakt dodneška a bylo to velmi důležité, vkročit na tudle cestu přípravy
na kněžství ve společenství s ostatními, kteří byli na stejné úrovni jako já. Takže to
velmi oceňuji.
Myslím si ale, že cesta, kterou se příprava kněží a způsob, ja k se seminarista
připravuje, ubírá, opravdu není úplně správná, protože neodpovídá tomu, co mladý
člověk prožívá v konfrontaci se společností. Ta příprava j e nekvalitní s výhledem na to,
co normálně člověk prožívá a co si z této společnosti vzít a proměnit to do nějaké
duchovní formy svého povolání ke kněžství. Já si myslím, že je tak diametrální rozdíl
mezi určitým skleníkovým efektem semináře a realitou toho života, že ten člověk si to
stejně musí nějak sám v té praxi vyřešit a často je to velmi bolestivý. Takže ta současná
příprava je podle mě, co se týká té lidské stránky, dokonce spíš negativní než pozitivní.
Jo, dokonce bych to řekl takto: Ani ne, že by vyhovovala, spíš naopak. Že spíš je tam
člověk určitým způsobem deformo..., to je možná moc tvrdé slovo, ale jistá deformace
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tady je. A ten člověk je potom takovým zvláštním, ..když vyjde z toho semináře, tak se
může stát, že je takovým zvláštním případem, takovým spíš exotem ve společnosti nebo
v té skupině a diví se určitým věcem, které jsou pro ostatní běžné, které lidi berou
normálně. Vidím, že ta cesta je možná a také vidím, že dnešní seminář, nebyl jsem
nikdy v semináři v Čechách, mám zase jenom zprostředkované ohlasy, ale vidím, že
seminář nepřipraví lidsky toho člověka na tu realitu života v té farnosti - a to je škoda.
Na to, že je tam člověk pět let, tak si myslím, že by se mohlo investovat právě do této
lidské formace (P. Norbert).
Na závěr přidávám pro srovnání svědectví P. Stanislava, který je původem
z Polska: Já jsem studoval sedm let, protože u nás je šest let studium plus jeden rok
právě takové práce, buď fyzické pro ty, kteří nikdy nepracovali, a nebo právě
katechetickej rok, jako akolyta ten jáhen - pro ty, kteří nepracovali po třetím roce.
S tím, že už v současné době žel v mé diecézi tento rok zrušili, už není. Což já považuji
za ...je to škoda, (směje se) Ano, že zlikvidovali ten rok, to považuju osobně za chybu.
Z hlediska mnou zkoumaného ústředního tématu krize kněžství (u nás
projevené především apriorním malým zájmem o toto povolání) se současná seminární
formace jeví jako možný model pro dobu, kdy ve společnosti nedochází k velkým
změnám, ale jde o problematický model v době tak dramatických proměn, jakou
prožíváme. Kritika vyslovená P. Norbertem tu má svou relevanci zejména s ohledem
na formaci vzorů.
(c) Církev jako špatně fungující organizace
Zde bylo zvlášť obtížné vybrat z mimořádně rozsáhlého materiálu reprezentativní
vyjádření. Bylo to dáno mimo jiné i tím, že někteří moji respondenti měli za sebou velmi
bohatou dráhu farářského působení jak v časovém, tak místním rozměru, což nutně
přinášelo značnou variabilitu zkušeností. Z toho důvodu rozčlením jejich výpovědi do pěti
následujících kategorií: celková kultura organizace, biskup jako řídící pracovník, střední
řídící struktury církve, řízem farnosti, vztah s laiky.
I) Vnitřní kultura organizace
Reprezentativním vstupem je vyjádření P. Tomáše: Já ti řeknu, že po té via de
canali, nebo takové té cestě úřední, od biskupa nebo generálního vikáře k těm vikářům
a dolů, je to sprominutím na ho***.
Na něj navazuje reflexe P. Norberta: Mám pocit, že naše církev i celkově
biskupové, jsme tak dotčeni dobou komunismu, že se spíš vracíme v podstatě k tomu,
kde jsem skončili před komunismem. Nejsme schopni jít vpřed nebo být na stejné
rovině jako třeba dejme tomu západní Evropa. Vracíme se dokonce podle mě -je stli
kvůli tomu, abychom se od toho mohli odpíchnout, nevím, ale - až k Rakousku-

Uhersku no. Opravdu musím říct, že to v nás nějak je - takový to statický prožívání.
Všechno je to takové strnulé v té církvi u nás. Jako radši moc nehýbat s určitejma
věcma. Otázka i třeba liturgického oděvu — jako když se podíváme do kostelů,
ministranti třeba, ja k občas chodí vystrojení, (usmíváme se) Mám pocit, že v tomto
směru se pohybujeme stále ještě někde jako rakousko-uherská katolické církev toho 18.
a 19. století.
A celkově kritický - až rezignovaný - pohled graduje postojem vyjádřeným
nejstarším z kněží mého souboru - P. Jakubem:
No tak moji představení si mě zásadně nevšímaj, a já jsem rád, že jo. Teda
takhle, nevím jakou podporu bych od nich měl očekávat.

No o nic si nežádám.

Zásadně krom nějakejch úředních věcí, tak to, že jo, nějaký papírování, to nic není a
žádnou podporu, aby mě podpořili proti mým farníkům, tak to bych od nich ani
nežádal. A jinou skutečně nepotřebuju v podstatě, a to říkám jako reálně, že prostě
žádnej farář nepotřebuje, aby ho arcibiskup podporoval. Prostě je tam, tak je tam a
hotovo. A zásadně, když už jsem tak starej jako jsem, tak si nemyslím, že se musím
nějak měnit podle výnosů, který vyjdou teďko. Nic z toho jsem, nic z těch jejich
požadavků jsem nezařadil do svého programu, nic se m i nestalo. Tady podáváme
přijímání po d obojí s tím, že lidi sami si vezmou hostii a sami si namočej. Prostě já
podávám ruku první řadě lidí nebo i jinejm lidem v kostele, ne pouze ministrantům. Já
už jsem starej, opravdu to je výhoda velká - no už se nemůžu podřizovat těmhle věcem,
který považuju za nesprávný.

*

Na omezující nařízení a předpisy i na nefunkčnost církve z hlediska základních
organizačních požadavků - tedy strategického řízení a plánování - poukazovali ovšem
i další respondenti:
V

riziku opuštěnosti spatřuji jisté nebezpečí. Tento stav by neměl být normální,

považuji ho za divný,... ovšem podstatné je to, že se s tím nic nedělá. Bylo by si myslím
užitečné, kdyby snímal třeba hmotnou odpovědnost z kněze jiný pracovník, který by
převzal hmotnou pravomoc a společně s knězem vytvářel prostředí ve farnosti. Někdy
to dělá jen kněz, to se mi zdá nedobré. Jak to bude dál, toť otázka. Takovýto kněz se
podle mě lehce ocitá v situaci, která je lidsky těžká. Stačí jeden papír z biskupství... (P.
Kryštof)
My se musíme učit plánovat. Možná, že to zní blbě, ale plánování, řekl bych,
ještě není v církvi zaběhanou skutečností... Jestliže se biskup ve své diecézi rozhodne
pro určitou kategoriální pastoraci,59 tak ktomu musí vytvořit podmínky. Nemůže

59 Pastorace zacílená na různé skupiny např.: pastorace vězňů, pastorace v armádě, pastorace studentů atd.

85

zatížit kněze, který má na starosti jednu z největších farností ve městě, stavbou kostela,
aby měl ještě k tomu nějakou starost o centrum, což se tedy děje (P. Zdeněk)
Ještě než přejdu kjednomu speciálnímu problému - vikariátním setkáním zastavím se u dosud vyjádřených názorů na celkovou kulturu uvnitř církevní
organizace. Jak už jsem uvedl, faktický stav této „firemní kultury“ se jevil z hlediska
mých respondentů jako nej bolestivější a také se kněmu vyjadřovali nejkritičtěji.
Vzhledem k tomu, že se tak vyjadřují bez ohledu na to, s jakou konkrétní diecézí mají
zkušenost (jejieh působení zahrnuje prakticky celé území ČR - Morava, Vysočina,
Jižní Čechy, Plzeň, Praha, Litoměřice, Polabí), jde zjevně o systémovou záležitost nikoliv jen o osobní nedostatky toho kterého biskupa či jiného řídícího činitele. Žádný
se sice nezmínil o podstatném kořeni tohoto stavu - nevyřešenému systému
financování církve - ale právě tady se v realitě církve projevuje standardní bolest
většiny neziskových organizací u nás: ekonomická nesoběstačnost. Jde o specifický
český problém související s politikou určovanou ideologií vlády „neviditelné ruky
trhu“, který dominoval naší společnosti v první půlce 90. let. Výsledkem byl
mimořádně obtížný rozvoj občanské společnosti (s výjimkou politických stran a
komerčních médií), jehož důsledky neseme dosud.60 Pouze ty neziskové organizace,
které zvládly moderní metody řízení včetně účinného získávání vlastních zdrojů, z
nichž financují své profesionály, se těší vyšší podpoře české společnosti a nemají
problém s prokazováním své „veřejné prospěšnosti“. Církev, která platí své
profesionály kněze ze státního rozpočtu (byť průměrný plat kněží je hluboce pod
celostátním mzdovým průměrem), touto proměnou ve fungující moderní neziskovou
organizaci rozhodně zatím neprošla. Nízká společenská prestiž kněží je toho do značné
míry nutným důsledkem.
Situaci dokreslují i vyjádření k vikariátním setkáním, která mají představovat
pravidelná týmová shromáždění, napomáhající udržování kněžské komunity a jejich
spolupráce:
Ty vikariátky, když se tam člověk podívá, já tam teď nechodím, protože učím
v té době, takže mám docela dobré alibi - tak tam na té jedné se mluvilo jenom o
stavění, o penězích, o tom, kde sehnat cihly, a byl to monolog vikáře. Tam v tom
druhém vikariátu byl člověk velice kultivovaný, měl osobní porozumění, a ty schůze
vedl pěkně. Většinou je hlavním bodem oběd. Pomodlíme se hodinku, někdo tam
vykládá nějakou přednášku nebo duchovní slovo, ale přijde mi, že to moc bratrské
setkání teda není, no. (P. Tomáš)
60 V iz např. Zprávu z mezinárodního projektu CIVICUS pro Českou republiku - Vajdová, Jana. Č eská občanská
společnost po 15 letech (společný projekt Fakulty humanitních studií a Nadace pro rozvoj občanské společnosti)
http://www.nros.cz/01dload/civicus cs final version.pdf
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Setkám se různými přáteli, který jsou i dál, že jo, různě roztroušený po diecézi.
Tak to je takový celkem pozitivní (P. Kryštof)
Bejvá to pro m ě přínosný. Minimálně, že se tam s těma lidma setkám, že se
třebas o některejch věcech dozvím a poznám trochu (P. Slávek)
Předpokládáme-li, že kněz potřebuje pro svůj zdravý rozvoj živé společenství,
ve kterém zažívá přátelství, jeví se tato vikariátní setkání - i přes některá relativně
příznivá vyjádření - jako nedostačující.
Nakonec se přece jenom u některých kněží mého souboru objevilo i podmíněné
pozitivní hodnocení vývoje - byť ne samotného dosaženého stavu:
Některé skutečnosti zůstaly zakonzervované. Já jsem se pohyboval v pastoraci,
takže můžu říci, že přístup, takový ten klasický farnostní, v podstatě zůstal, aspoň co se
týká Moravy, ne příliš změněný. Na druhou stranu spousta věcí se přeci jen změnila.
Dneska není problém v podstatě uvažovat o kategoriální pastoraci. To v naší době,
když jsme vycházeli z fakulty, byla věc naprosto nová. Dneska je kategoriální
pastorace věcí, o které se běžně uvažuje. Viz vznik vysokoškolské farnosti tady v Praze
nebo pastorace mládeže, ve které se pohybuji, je, řekl bych, etablovanou skutečností.
Nebo pastorace v armádě, ve věznicích, pastorace v jiných, řekl bych nestandardních
podmínkách, to jsou skutečnosti, o kterých se dneska běžně uvažuje Kdežto v té době
95-97 si ještě stále hledala svou tvář. (P. Zdeněk)
Je to lepší, než to bylo, ale máme stále velké mezery oproti normálním
společnostem, třeba jiným neziskovým organizacím. (P. Norbert)
II)

Biskup jako vrcholný řídící pracovník
Diecézni biskup je pro diecézního kněze nej důležitější osobou. Od něj odvozuje

faktické vykonávání své služby nejen v teologickém, ale i lidském a pracovně-právním
smyslu. Je pochopitelné, že k tomuto vztahu se moji respondenti vyjadřovali:
Bylo by třeba, aby ten kontakt s biskupem byl užší, praktičtější. Kdyby existovali
pro různé oblasti třebas různí oblastní vikáři specializovaní. Kněz je ponechán často
sám sobě, aby hledal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí cesty a bohužel, když
se změní kněz, tak to není předatelné, protože to často vyplývá z osobnosti kněze. (P.
Zdeněk)
Ten kněz ze strany svých nadřízených potřebuje osobní kontakt a osobní zájem.
Podle mě u těch diecézních kněží toto nefunguje, protože ten biskup na ty kněze nemá
čas. Nemá to jako prioritu, osobně j e moc nenavštěvuje. Kdežto myslím si, že ten
salesiánský provinciál to má, aspoň ja k já můžu pozorovat, to má v podstatě vždycky
jako prioritu. Ten salesiánský představený není v té pozici jako biskup, který je zahlcen
povinnostmi vyplývajícími z jeho postavení - musí světit, biřmovat, musí řešit věci
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jednak osobnostní, dále finanční záležitosti i stavební. Musí se rozhodovat a řešit to,
co přichází z venku - s čím se na něj lidé obracejí jako na instituci. Jemu nezbude čas
na ty kněze už potom. Tím všichni ti kněží trpí, podle mě, co jsem já mohl
zaregistrovat. (P. Herbert)
Dostal jsem kostelíček na kopečku, starej, se hřbitovem, vedle chátrající fara
barokní, k tomu nějaký tři baráky, zbytek družstva. Tam nikdo nebydlel, takže to jsem
považoval jako polomrtvou farnost, nicméně starat se o to, že jo. A pak jsem dostal
ještě jednu takovou větší obec střediskovou, takže čtyři farnosti. Říkal jsem, kdybych
dostal pátý dekret, to už bych si nevzal na svědomí, vrátil bych ho. Tak to už tehdy
neposlali. Při tom nedostatku kněží to bylo jakési vykrývání. Ono to j e v mnoha
farnostech do dneška, zalepují se ty díry, takže to byla z nouze ctnost. (P.Tomáš)
Můžeme konstatovat, že z výpovědí vysvítá přetíženost na straně biskupů a
následně i kněží, v důsledku toho i nedostatečný osobní kontakt (cenné je tu srovnání
se situací v rámci salesiánské kongregace). Místo skutečné řídící strategie se uplatňuje
„zalepování děr“. Církev se ocitá v situaci, která dává za pravdu rezignovanému
postoji P. Jakuba, který jsem už publikoval: nevím, jakou podporu bych od nich měl
očekávat. No o nic si nežádám...
Samostatnou bolest, která dlouhodobě působí mnoho zlé krve, představují
záležitosti kolem přemisťování kněží:
Když člověk přijde do novýho města, to je hroznej problém. To je jistě dokladem
špatný organizace tý církevní práce. Já to považuju za nevýhodný tohle přesazování
kněží, protože se tím naruší kontinuita tý farnosti. To mi vadí velmi, toto. A vadí mě
velmi, třeba tady u nás se vystřídalo za posledních 30 let řada farářů, každej z nich byl
jinej a ani jeden z nich nebyl konformní, takovej jakoby normální. Všichni byli prostě
nějakým způsobem zvláštní. (P. Jakub)
Co se týká „převelování" kněží, myslím si, že je to někdy dobře, když se střídaj.
Nespatřuji v tom však nic systémového, přijde mi to jako lepení děr a asi to tak ve
skutečnosti je. (P. Kryštof)
Přitom z následujícího svědectví P. Zdeňka je vidět, že mnohem spíš než o
záměr (např. aby se kněz někde příliš „nezabydlel“) jde - resp. šlo - o pouhé
zachraňování potápějícího se systému farností, zděděného zdoby Marie Terezie (viz
kap. 3), který dnes neodpovídá ani reálnému počtu kněží, ani reálnému počtu věřících.
Tam kde biskup není pod tlakem této neřešitelné situace, počíná si mnohem
přiměřeněji:
Bohudík se už uvažuje osobně o kněžích, kteří někam jdou, že se nemění kus za
kus. Už neexistuje obecná farnost a obecný kněz. Někdy ty tendence mohou být, někdy
se mohou objevovat takové ty okamžiky, vyměnit obecného kněze do obecné farnosti,
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ale to v podstatě dneska už neexistuje. Takže ta situace se rozvíjí. Nemohu říci, že se to
děje bezhlavě. Biskup společně s biskupským vikářem, generálním vikářem a s dalšími
zodpovědně uvažují, přemýšlejí o tom, proč ten kněz tam ano, proč ten kněz tam ne;
zvládne, nezvládne. Častokrát se ale jedná o nouzová řešení. Někdy i tam na Moravě
se pak volila nouzová řešení. I mě se to stalo, že vedle farnosti kmenové a vedle centra
pro mládež, jsem musel přijmout vedlejší farnost, kterou narychlo opustil kněz, odešel
zpátky do Polska. Nesnesl český poměry a najednou tři farnosti se musely rozdělit mezi
tři okolní kněze - to byla nouzová situace. Kde navzdory svým několika povinnostem
jsem ještě přijal na rok zodpovědnost za farnost vedle - takových situací bych mohl
jmenovat deset, patnáct, možná dvacet. (P. Zdeněk)
Dokladem toho, že zdroj problémů není v nelidskosti či paušálni řídící
nekompetenci kněží - nýbrž v nefunkčnosti instituční stránky církve u nás jako celku je následující sdělení kněze pocházejícího z Polska. (Viz též 7. kapitola, ve které
předkládám srovnání, které polští kněží činí mezi českými a polskými biskupy ohledně
vztahu ke kněžím):
Pomoc ze strany arcibiskupství tu je. To vnímalo naší situaci, a proto my tady
máme tři pastorační asistenty plus jednoho jáhna na půl úvazku. Tento dům (diecézni
centrum) má k dispozici spoustu dobrovolníků, což se u nás opravdu moc nevidí. (P.
Stanislav)
III) Střední řídící struktury
Ještě mnohem častější, než přímé dopady nekompetentních řídících aktů
biskupa, jsou důsledky rozhodnutí „zprostředkujících řídících“ struktur. Typicky je
charakterizuje P. Norbert: Nařídí nám podvojné účetnictví, a každý si to musí vyřešit
nějak sám. Pro P. Kryštofa (nejmladšího z mého souboru, který vykazuje největší
snahu vyjít svým nadřízeným vstříc - a tak je i vůči nim nej zranitelnější) toto
rozhodnutí představovalo hotové trauma:
Věcička, která mě opravdu dokázala vytočit. Stát odložil podvojné účetnictví o
dva roky, zatím se má dál vést jednoduchý účetnictví. Tak tady se nařídí podvojný
vpražské arcidiecézi všem subjektům s tím, že ocenění majetku a to všechno, co je k
podvojnýmu účetnictví potřeba, to si zařiďte sami. Podvojný účetnictví si nějak zařiďte
sami, jak si ho povedete. To, jakej program s i vyberete, a to že kdyby se to koupilo
společně, že by se na tom dalo ušetřit, to je jako další věc. Tady máte určitou nabídku
školení, to jestli je to nějak výhodný, nebo ne Když už se na to podvojný účetnictví
přejde, tak pak už jaksi není možný j í t zpátky. Čili nařídí se tu určitá věc, obtížná
zvlášť pro ty starší kněze a pokud jsou někde, kde třeba nemají nějaký lidi okolo sebe,
který by jim s tím pomohli, tak si myslím, že to je téměř neřešitelná situace. Hodit to
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opravdu na bedra toho kněze, kterej v důsledku za to zodpovídá, to mi přijde jako
nezodpovědný a v zásadě i zbytečný. (P. Kryštof)
Na další neuralgický bod ve vztahu k řídícím strukturám upozorňuje P. Tomáš
(který je velmi úspěšně angažovaný v několika rovinách občanského života - včetně
skautingu): To je problém, protože tohle církevní představení nemají rádi, když se
člověk aktivuje nebo angažuje v nějakých ne-duchovenských aktivitách. Určitě bychom
měli říct, že jsou věci, které by kněz dělat nemusel, ani neměl, třeba já nevím, aktivní
politika jo, to je parketa, ...je pryč doba první republiky Československé strany lidové
- mons. Šrámek Sice někteří na tohleto pořád nostalgicky vzpomínají, ale to už nejde.
Druhá věc je ten občanský sektor, nebo spíš já bych řekl, obecně kulturní prostředí,
kde ten kněz může působit. No, a pak jsou služby, kde teda on má na to a může tam
taky působit, ať už je to ve školství nebo v charitě. (P. Tomáš)
Potíž v současnosti představuje i nepřiměřený informační systém v církvi:
Myslím si, že existuje způsob, aby to neleželo na tom faráři. Já jenom můžu
třeba předávat nějaké informace nebo nějaké věci v hrubém surovém stavu, které
budou zpracovávány potom někde centrálně na biskupství. Tahle technická stránka je
řešitelná jinak, než (jak je to uskutečňováno v církvi) dnes. Dnes se to spíš tlačí do těch
jednotlivých farností a na jednotlivé faráře. (P. Norbert)
Tuto část uzavírá svědectví o markantním projevu řídící nekompetence (která
tentokrát nebude jen systémová, ale personální):
Já bych i bral, kdyby někdo přišel na nějakou akci a třeba i neohlášené - člověk
si říká, že přece jenom je nadřízená složka, tak má právo určitý věci kontrolovat. Řekl
bych taky i ty papíry - a když to bude v nesouladu, tak ať se to upraví. Bral bych to, je
to naše pomoc vůči vám. Ale pak se napíše takovej dopis, kterej je zakončenej výčtem
nedostatků, z nichž část je napůl pravdivá a část je třeba i nepravdivá. Člověk se snaží
dělat pro to kněžství všechno a někdy opravdu s jazykem na vestě se mu ty určitý věci
dařej. A nejednou slízne takový spřažení a vynadání, ostřejší dopis od svejch
nadřízenejch za to, že třeba papírově to nebylo všechno až tak úplně v pořádku jo.
Slyšel jsem jednoho kněze, kterej říkal: no já jsem vlastně takovej jako, můj nadřízený
je statistický úřad (smích). Když budu všechno jakoby dobře vyplňovat a včas
odevzdávat apod., tak jako můžu mít nohy na stole, nemusím se jako ničím moc
vzrušovat, na lidi můžu kašlat a je všechno v pořádku. A na druhou stranu, když se pro
lidi strhám a tyhlety věci nebudou úplně vždycky v pořádku, tak to člověk schytá. (P.
Kryštof)
Tato zkušenost (příznačně učiněná knězem, kterému - jak jsem již psal nejvíce leží na srdci, aby byl vůči svým nadřízeným maximálně loajální) přesně
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koresponduje s tím, co uváděl B. Cozzens: je velmi obtížné milovat církev, která se ve
svých řídících strukturách chová nikoliv jako milující matka, ale jako náladový,
chladný otec [viz Cozzens 2003, s. 29]. Takové jednání nepochybně odrazuje možné
zájemce o kněžství.
IV) Řízení farnosti (administrativy, ekonomika, běžný provoz)
S předchozím těsně souvisí i vlastní rutinní činnost faráře, kvůli které jistě
nikdo dnes o kněžství neuvažuje, ale bez níž se přece jen neobejde:
Háklivá věc j e třeba hospodaření. Tak na jednu stranu ti zřizovatel řekne,
využívej komerčně objekt, tenhleten. Na druhou stranu ty si nemůžeš dovolit, jako
v normálním baráku nebo jako normální firma tady hospodařit, a kdybys něco dělal,
což ti vlastně ani kodex nedovoluje, nějakou podnikatelskou činnost, ...tak ti zase
půjdou po prstech, takže tady může být určité napětí (P. Tomáš)
Myslím si, že to může být hodně velká zátěž, pokud nemá zázemí farnosti, kde
jsou lidé, kteří rozumí těmhle administrativním věcem, a kteří to mohou dělat ve
farnosti, tak toho to opravdu může pohltit. (P. Norbert)
Zvláště pak, pokud jde o kontrolní činnost, se projevuje známá obtíž, a tou je
věcná (ne)kompetence a často tedy i (ne)oprávněnost kritiky.
Na podzim přišla kontrola z arcibiskupství na takový věci papírů. Tři v zásadě
sympatický pani, ne, jednu z nich jsem dobře znal. Pak jsem se divil, ten zápis, kterej
z toho vzešel, jestli to bylo fakt stejný setkání, jestli nebyly někde jinde a tak. A
zajímavý je třeba, že jsem to ani nepodepsal, ani to po mě nikdo nechtěl, ani nikdo
nepožádal, asi to nebylo ani důležitý, jestli to má bejt zápis z toho, tak člověk by si
řekl, že by to mělo bejt, co dělaj obě dvě ty strany, a aby se každej k tomu mohl nějak
vyjádřit. (P. Kryštof)
Je to důležité. Chápu to, že j e třeba mít určité věci nějak jasně definované,
právě v té činnosti i pastorační a nějak jako podchycené administrativně. Většinou, co
vidím prostě u bratrů kněží, tak většinou ti, kteří jsou spíš pastoračně zaměřeni, a kteří
věnují ten čas lidem, tak tu administrativní stránku mají trošku ve stavu ne třeba
ideálním, takže pak to vyznívá, že ta farnost je jakoby zdánlivě, ne že nefunkční, ale že
má nějaké mezery, no ale nemusí mít. To je velmi živá věc. V církvi, asi nejenom
v Čechách, ja k spojit formální administrativní práci faráře či farnosti s pastorační
činností. To je takový neustálý skoro až antagonismus. To, ja k se hodnotí farnost, tak
to je často právě po té administrativní stránce. To znamená, že to, co je měřitelné, to je
to, co je v těch papírech popř. kolonkách. (P. Norbert)
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V) Spolupráce s laiky
Na důležitý faktor předně upozorňuje P. Slávek:
Je to nějakejch 15 let, co se církev snaží znova naučit něco budovat, protože
předtím to bylo hodně ořezaný a za těch 15 let jistě se dá řada věcí naučit, řada věcí
rozjet, ale nemyslím si, že by se dalo naučit všechno za 15 let. Takže asi sotva by bylo
realistický to od církve chtít, aby po těch patnácti letech už všechno uměla, všechno se
jí dařilo. To i vjiných oborech, že jo, p o patnácti letech málo kterej odborník bude už
všechno zvládat. A to jsou odborníci, církev není složená jenom z odborníků (P.
Slávek)
Přesto všechny výpovědi mých respondentů potvrzovaly

skutečnost, že

spolupráce s laiky (samozřejmě jen výběrem, menšinou, která je ve farnosti aktivní) se
rozvíjí docela nadějně:
Ta farnost, ty lidi, to všechno mají přežít - to není úplně v pořádku, to jsou
hrozný změny. Cítím s nima hrozně, ale prostě já už jako nemůžu jít zpátky, protože
zkrátka to cejtim úplně jinak a cejtim to jako základně jinak nebo prostě to bych se
musel opravdu vrátit do doby, kdy mi bylo 20, abych to dělal tak jako, abych jim
vyhověl prostě, to nemůžu...Já myslím, že jsem skutečně takovej farář, kterej dopřává,
pokud je to na mně teda, tak všem iniciativám ve farnosti, aby se rozvíjely. I když to
jsou takový, který se mě moc nezdaj. (P. Jakub)
Tady samozřejmě funguje náboženství - jedno, druhý, třetí, čtvrtý. Samozřejmě,
že tady se scházej mladý, jedna skupina, druhá skupina. Scházej se senioři k modlení,
matky s dětma - prostě těch aktivit je opravdu spousta, ale to jsou takřka jednotlivci,
ale když byste chtěl mimo rámec bohoslužby udělat něco navíc.... (P. Karel)
Ale rámcově jsem spokojený, jsou tady lidé, kteří spolupracují a je tady živá,
poměrně živá obec. Já si nemůžu stěžovat, a hlavně musím říct - teď jsem si to
uvědomil. Teď, když jsem na májové klečel, a vedle byli ti dva kostelníci, tak jsem si
říkal, nechci bejt pověrčivej a klepat tady, (zaklepání) takovouhle spolupráci jak tady,
co se týká třeba těch nejbližších spolupracovníků, to je ten pastorační tým kostelníků,
varhaníků - to jsou vždycky takový ty neuralgický body pro toho faráře, tak fakt musím
říct, že tady je to báječný, tak samozřejmě může být všechno lepší, ale takovou
sehranou partu, lidi nekonfliktní naprosto, sloužící, takže to sem rád, že to tady
funguje. Mám tady ještě ku pomoci toho pastoračního asistenta a na půl úvazku dva
jáhny, no ani ne na půl úvazku, ten jeden (polohlasně), pomáhají se snoubencema,
s nemocnejma, takže to tak nějak pokrývá katecheze, pár manželskejch párů pomáhá s
přípravou snoubenců a další laici, tedy neříkám jenom ti, nějaký řeholní sestry, tak se
snažím je zapojovat. (P. Tomáš)
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V

souvislosti s laiky ovšem - byť jen jaksi mimochodem - narazili někteří na

skutečně zásadní problém, který má dvě komplementární podoby. Tu první vyjádřil P.
Zdeněk zcela jasně: Církev není schopná zaplatit práci laiků. Solidarita ve farnosti do
té míry ještě nefunguje. Krásný příklad, kdy jsme chtěli pozvat ke spolupráci
plnočasově jednoho odborníka. A on říká: „Já nemůžu. Moje tři děti studují a já z toho
platu nevyžijú“. Prostě to tak je. Pokud bychom se bavili o církevních zdrojích, tak
církev má poměrně omezené zdroje. Co se týká jiných zdrojů, tak jsme se je ještě
nenaučili využívat.
Tu druhou pouze implicitně: Kdyby našich x set věřících, se takto angažovalo,
tak máme tolik dobrovolné aktivity, od té pastorální po činnost, pokud se to dá nazvat
činností, modlitební; ale my dáváme životu v církvi v podstatě zbytkový čas. Ono jde o
to, že laici zatím dávají církvi i „zbytkový peníz“. Ekonomická slabost katolické
církve je totiž podstatně dána nepřijetím zodpovědnosti laiků za její financování.
Zatímco některé malé církve (příkladně Církev adventistů sedmého dne) pokládají
biblický desátek za standardní povinnost, jsou reálné příspěvky drtivé většiny věřících
katolíků (tedy těch cca 500 tisíc, co skutečně chodí pravidelně do kostela) lOOx
menší.61 To, nač upozorňoval už Karel H. Borovský (viz 3. kapitola), dosud
korumpuje společenskou prestiž kněží: jsou státem placenými úředníky. Přitom už
dnes jsou výdaje na opravy památek, které hradí církev ze svých vlastních prostředků,
srovnatelné se mzdovými náklady.62
Kdyby tedy církev místo beznadějných, 16 let se vlekoucích sporů o „restituci
církevního majetku“ usilovala o změnu toho, co bude financováno ze státního rozpočtu
(oprava památek)

a co

z vlastních prostředků (především mzdové náklady

zaměstnanců církve, kněžími počínaje), a současně vychovávala svoje věřící
k ekonomické zodpovědnosti za svou církev, pak by významná část problémů, které
naplnily tuto podkapitolu a které charakterizují církev jako málo funkční instituci,
pravděpodobně odpadla. Je jasné, že i tím by se zvýšila šance na atraktivitu kněžské
služby.
Na závěr jsem si nechal svědectví o tom, že už někde takto myslet a jednat dokáží
(otázkou je, do jaké míry je to dáno tím, že farář je Polák):
Minulý rok jsm e nedostali žádné granty. Přestože jsm e mnoho grantů napsali,
nedostali jsme žádné příspěvky. Musím říci, že to, že jsme tu situaci uměli zvládnout
jenom díky vlastním sbírkám - provoz tohoto domu, tak to se mi zdá jako další důkaz
toho, že ta štědrost a smysluplnost fungování tohoto domu je farníky velice vnímána a
61 Podle interních údajů ČBK se průměrná částka daná v neděli darem na jednoho návštěvníka bohoslužby
pohybuje mezi 8 až 12 korunami, tedy měsíčně nejde ani o 50 K č. Minimální důchody jsou přitom v y šší než
5000 Kč
62 V iz např. údaje Výročních zpráv pražské arcidiecéze: http://www.apha.cz/vyrocni zprávy.php
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podporována. Což se mi zdá jako velice dobrá a důležitá věc. Protože náklady na
provoz té budovy jsou samozřejmě o hodně větší než takové průměrné fary, kde prostě
ten život je nasměrován spíš jen pro účely věřících. Ale je to pořád málo, málo, málo.
Myslím, že jsm e výrazně stále pozadu a to je velká škoda. Myslím si, že ta
spoluzodpovědnost za život ve farnosti a také za tvář církve v tom konkrétním místě,
tak na tomto poli máme ještě výrazné mezery. (P. Stanislav)
6.3.3 Osobnostní předpoklady a nároky povolání
Touto částí vstupuji na rovinu, která bývá spojována s potížemi kněžského
povolání v dnešní době takřka v prvním plánu, někdy dokonce výlučně. Dá se říci, že
se jedná v jistém podstatném smyslu o „srdce“ kněžského poslání. Výpovědi mých
respondentů důležitost osobnostní roviny samozřejmě potvrdily, ale navíc ukázaly
plasticitu i vícerozměmost faktorů, které zde mají svou nepřehlédnutelnou úlohu mnohdy mnohem významnější než celibát.
Budu nejprve sledovat výpovědi, které se týkají vlastní náročnosti kněžského
povolání - od fáze rozhodování, přes očekávání s tímto posláním spojené až
k vlastním požadavkům na duchovní, duševní i fyzické investice kněze. Ve druhé části
se pak budu zabývat poselstvím výpovědí, které ukazují ke zdrojům, z nichž může
člověk čerpat, aby předchozí nároky zvládal.
I) Náročné povolání
Novozákonní kněžství, jak jsem doložil v 1. a 3. kapitole, není z principu
založeno jako zaměstnání, nýbrž jako poslání vycházející z osobního přijetí nabídky
Ježíše Krista být jeho vnímatelným nástrojem v dějinách: být Jeho rukama, které
zpřítomňují Jeho oběť, být Jeho ústy, která dosvědčují Jeho věrnost a zvěstují jeho
odpuštění.63 Ukázal jsem také, že tento naprosto převratný přístup ke kněžství, právě
specifický pro křesťanství, bylo mimořádně obtížné naplňovat od chvíle, kdy křesťané
pochopili, že „druhý příchod Kristův“ není na spadnutí, ale odsunul se do nejisté
budoucnosti. V té situaci bylo kněžství stále ohrožováno tím, že zdegeneruje opět do
předkřesťanské

podoby

kněze-obřadníka,

kněze-státního

úředníka,64

kněze-

privilegovaného příslušníka společenské elity.65 Toto ohrožení se opakovaně
naplňovalo různými formami pokleslého kněžství v celých dvoutisíciletých dějinách
křesťanství a vedlo reformaci k přesvědčení, že nejlepší bude (takto pojaté) kněžství
úplně zrušit (viz 3. kapitola)

63 Ž ivot a služba kněze j e pokračován ím života a pů soben í samého Krista. To j e naše identita, naše pravá
hodnota, pramen n aší ra d o sti a jisto ty našeho živ o ta [Pastores dabo vobis 1993, s. 38]
64 v iz 3. kapitola D oba poapoštolská; shrnující vyjádření Josefa Hrbatý In: Teologické texty 4/1993, s. 133
65 ...a b y měl d o b ré bydlo a rúcho a byl lidmi cféw.[Hus, J. cit. dle http://www.radio.cz/cz/clanek/68282]
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Katolická, pravoslavná, anglikánská (a v některých větvích luteránská)
křesťanská tradice ovšem trvá na potřebě kněžství, které by zpřítomňovalo v čase a
prostoru záchranné činy konané Kristem. Je tedy ovšem zřejmé, že faktické
vykonávání takového poslání klade na jeho nositele značné nároky —a to nejen ty,
které jsou běžně spojované s náročnými povoláními pracovníků v pomáhajících
profesích, lékařů, vychovatelů a některých kategorií veřejných služeb. Tyto zvýšené
nároky mají několik podob a teď se jim budu postupně věnovat.
(a) Náročná rozhodování
Kněžské povolání je spojeno s několika typy rozhodování, přičemž v některých
případech - zejména v počátečních fázích — jde o rozhodnutí, která mají být
definitivní, neodvolatelná. Jde tedy právě o ten typ rozhodnutí, který příslušník
západní civilizace utvářený současným převládajícím přístupem k životu z principu
odmítá.66 Skutečnost, že je činí v přesvědčení o Božím pozvání, sice vůbec takové
rozhodnutí umožňuje, ale klade současně mimořádný nárok na věrnost takovému
rozhodnutí, které se může v následných obtížích jevit jako omyl způsobený například
autosugescí. Avšak ani tím náročná rozhodování nekončí: v kněžské službě bude
muset uskutečňovat i zásadní rozhodování, která se týkají života jiných lidí (nejen
v rámci svátosti smíření či duchovního vedení, ale mnohdy i proto, že o ně bude tak či
onak s důvěrou žádán).
1. Rozhodnutí nastoupit cestu ke kněžství :
Tak já bych řekl, že jsem si to až tak nevybral, že jsem s tím spíš souhlasil
(směje se). Ale tak do určitý míry je tam taky ta volba člověka. ... Řada lidí mi řekla
hodně moudrejch věcí, ale nakonec jsem se rozhodnout musel sám. Uvědomil jsem si,
že to pozvání je poměrně dost naléhavý. Rozhodnutí pro kněžství tam určitě je, ale bez
pozvání, nebo ja k to říct, by to bylo asi dost těžko možný. (P. Kryštof)
Rozhodl jsem se nemít to zázemí rodiny, zázemí manželství, i když jsem o něj
stál. Chtěl jsem jít, následovat Ježíše, neustále jít - nestát. (P. Nobert)
2.

Rozhodnutí stvrdit svoje původní rozhodnutí — a to nejen před vlastním

svěcením, ale pokaždé, když se jako alternativa objevuje odchod z tohoto povolání:
No tak celou tu dobu jsem měl touhu, abych teda k tomu došel, k těm věčnejm
slibům, a abych mohl žít tímhle způsobem života. Ale je fakt, že třebas před věčnejma
slibama se mi honily hlavou myšlenky na manželství a musel jsem se s tím ještě potom
vyrovnat. (P. Slávek)

66 Individualista se ale nemůže bez obtíží, váhání nebo i výčitek zavázat k trvalému svazku a dělat sliby, jaké se dosud
v Evropě vyžadovaly od manželů. Považuje to z a krajní pokrytectví vůči svému hodnotovému systému a stejně tak může
považovat za podlost obětování vlastní svobody a sobě vlastního způsobu bytí. [Sullerotová 1998, s. 39]
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Když jsem se rozhodoval... no to víš, v člověku je dušička malá. Člověk je v tom
pnutí, v tom hledání, a teď hledáš tu jistotu. Nikdy nebudeš mít absolutní jistotu, že jsi
udělal to nejlepší. Já si myslím, že to je právě ta událost, kdy odevzdávám své já, svou
vůli, svoje chtění, to všechno do té služby. V té nejistotě, kterou člověk prožívá, jsou ty
sliby nebo svěcení potom tou jistotou a potvrzením, že to rozhodnutí, který si udělal, je
správný. (P. Tomáš)
U druhých dvou slibů jsem měl vždycky pochyby. Takže jsem skládal ty sliby
s pochybama, ale potom při svěcení, které následovalo, ale to bylo sedm let po těch
třetích slibech, to už jsem neměl žádné pochyby. (P. Herbert)
Pak samozřejmě během tý přípravy ke kněžství byly různý chvíle, kdy mi to
jasný vůbec nebylo. A dokonce i jakoby přímo před svěcením, nějak 14 dní před
svěcením, nebo v tý době krátce před exerciciema, tak člověk opravdu prožíval chvíle,
jestli to má fakt ještě cenu, jestli to nemá zabalit, ne? To bylo zajímavý, že to bylo až
před kněžským svěcením. Že v tý době byl člověk jáhen a před jáhenským svěcením se
slibuje už celibát, poslušnost biskupovi. Proto mě to překvapilo, člověk si spíš myslel,
že se bude rozhodovat v těch okamžicích před jáhenským svěcením. Člověk váhal před
tím kněžským svěcením možná proto, že si uvědomil, když pak takovej kněz nežije
správně, co to v tom životě může způsobit, kolika lidem ublížit. Přece jenom ten jáhen
je v tý farnosti minimálně jako ten druhej. (P. Kryštof)
Je přeci jen něco jiného, vidět věci jako laik nebo seminarista, a potom být za to
přímo odpovědný. (P. Norbert)
První sliby jso u v podstatě doživotní, člověk to nedělá jakoby načas. Já když se
bavím se svými spolubratry, třeba s evangelických církví, no tak ti řeknou: j á to můžu
pověsit na hřebík a můžu jít dělat třeba automechanika nebo já nevím co. Kdežto tady
ten trvalý závazek jako je. Tím neříkám, že člověk nemůže pověsit kleriku na hřebík a
jít dělat automechanika, ale ta trvalost je podstatný moment. (P. Tomáš)
3.

Rozhodování v kněžské službě - rozhodování o druhých lidech (resp. o farnosti):
Jeden z těch okamžiků, který jsem u sebe zpozoroval v té tradiční pastoraci, je,

že kněz je postaven do role rozhodujícího, nese tu zodpovědnost, to je ta role, kterou
ho častokrát nikdo neučí - koordinovat, vést tým lidí. To se kněží málokdy (učí)...to
občas nějaké střípky teorie zazněly, ano, pro nás, ale my jsme se to nikdy pořádně
neučili, klasický management. (P. Zdeněk)
Ale spíš pociťuju někdy takovou samotu, kdy třeba jsem jako představený a
chtěl bych udělat určitý krok a vím, že ho prostě nemůžu udělat, protože ti ostatní by to
nepřijali. A já se cítím v tom momentě jakoby myšlenkově hodně osamocený. (P.
Herbert)
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Já nejsem až moc organizačně schopnej řídit různý lidi. A přece jenom tady
mám pod sebou 9 lidí, což není úplnějednoduchý. (P. Kryštlof)
No tak farní rada mě už vícekrát prohlásila za úplnýho blbce. (P. Jakub)
(b) Náročná očekávání
S výkonem kněžského povolání jsou spjata různá očekávání —v prvé řadě na
straně toho, kdo se pro něj rozhoduje:
To bych řekl, že je velké umění, taky dar Ducha, kdy ten člověk umí udržovat
nebo probouzet nadšení v těch druhých. Ale musí sám ho mít taky v sobě - člověk musí
sám hořeti. (P. Tomáš)
Řada očekávání je ovšem i na straně těch, kteří se s knězem tak či onak
setkávají, třeba i jen zprostředkovaně (mediálně). Pro naši situaci je typické, že jak
k církvi, tak ke kněžství se váží ambivalentní představy: na jedné straně je jejich
společenský status nízký a důvěra v ně malá (viz 4. a 5. kapitola), ale na druhé straně
se od nich očekává smýšlení a jednání, které je v našich poměrech nestandardně
nezištné, poctivé, charakterní atd. A pokud se tato očekávání tak či onak nenaplní,
znovu se posílí despekt a nedůvěra.
Dalším významným faktorem pro charakter očekávání spojených s kněžským
povoláním je u nás i lokální sociální prostředí (nejspíš právě zde se nejvíc projevuje
rozdíl mezi Moravou a Čechami):
Jo a kluk, který vyrůstal v tradiční farnosti - měli jsm e to v ročníku, kdy prostě
šel do semináře a farnost mu začala sbírat na auto. Pocházel ze Slovácka, a tam kdyby
odešel ze semináře, tak se prostě musí odstěhovat na druhej konec republiky, protože
by neobstál, ano. A to jsou pak hodně velký tlaky, kdy prostě to sociální prostředí
vytváří určitý předpoklad. Já díky tomu, že jsem byl z pohraničí, jsem takový tlak
neměl, byť do jisté míry tam také byl. Co se týká rodiny, jsem byl svobodný v tomhle
rozhodnutí. (P. Zdeněk)
Pak samozřejmě čekají, že se jim bude starat o děti, že jo, o ty mají největší
strach. Pak čekají samozřejmě, že bude zajímavě mluvit a že je bude nějak
povzbuzovat. Že bude prostě vyvíjet různé pastorační aktivity. A pak čekají, že bude
navštěvovat všechny ty staré atd. (P. Herbert)
Na mou přímou otázku: Myslíš si, že to očekávání, že se jim kněz vydá, je
v zásadě v pořádku? P. Herbert odpověděl takto: Asi jo, ne? Jak to znám z psychiky
těch lidí, pro které já žiju, tak by to tak asi mělo být.

67 Bohatým zdrojem těchto am bivalencí, očekávání a proměn jsou internetové debaty vázané k tématu církev a
náboženství (pravidelně se debata o Bohu, víře či náboženství velm i rychle zm ění v debatu o katolické církvi a
„čemoprdelnících“).
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(c) Nároky z napětí mezi teorií - představami a praxí - realitou
Prvním faktorem, který takové napětí může vyvolávat, jsou samotné psycho
fyzické limity kněze:
Těch slabostí prožívám celou řadu. Třeba i ty překážky intelektuální.

(P.

Jaromír)
U nás samozřejmě z důvodů zaneprázdněnosti kněží je tohle problém, protože
ten kněz nemá občas ani čas se s těma mladýma setkávat, být s nima. A naneštěstí to je
někdy i kněz, kterej se bojí trochu lidí a nekontaktuje s tou generací nebo s tím
pokolením, tak samozřejmě ten si pak s nima nemá moc co říci. (P. Stanislav)
Neomezeným rezervoárem napětí, a tím i mimořádných nároků na trpělivost,
odolnost, odvahu odpouštět a začínat znovu a znovu, jsou stereotypy famíků i celých
farností. Už jsem se o tom zmiňoval v souvislosti s přemisťováním kněží. Kněz si na
„svoji“ farnost musí nějakou dobu zvykat — a farnost na něj také (a to ještě
předpokládám příznivější, zdaleka ne vždy reálnou situaci, že farnost není rozdělena
na několik skupin, které se zcela nekřesťansky nemají rády a soupeří buď o farářovu
přízeň, nebo naopak o jeho přeložení jinam).
Určitá napětí byla, nebo resp. to zažívá každý, kdo nechce zkostnatět, ale ta
napětí - minimálně se objevovala v těch prvních mých třech letech. Jak během toho, co
jsem působil jako jáhen, i během toho, co jsem působil jako kaplan. Tak ta napětí byla
poměrně velká. Zdroj napětí byly představy o aktivně žitém křesťanství v konfrontaci
s tradičním prostředím, dejme tomu velkých farností na Moravě. Kdy jsem musel
akceptovat skutečnost člověka, který žije tradiční křesťanství nesmírně hluboce. Já
jsem to teoreticky věděl, ale v praxi jsem měl svůj svět. Když jsem odcházel z Opavy,
tak jedna paní to charakterizovala, že jsem byl ze začátku tvrdým. Ze jsem měl jasně
daný postoje, který se měnily, bohudíky za to. (P. Zdeněk)
Já se jako člověk samozřejmě vyvíjím. Když jsem byl mladší člověk, měl jsem
naštudováno, ale měl jsem malou životní zkušenost, tak jsem byl prostě takový
radikální. Když jsem udělal různé životní zkušenosti, tak jsem viděl věci, jak jsou
daleko plastičtější nebo komplexněji, ano. Já si dneska myslím, že bych třeba velice
těžko řekl: toto a toto je správné a musí to být tak a tak. (P. Herbert)
Cítím to základně jinak. Já mám co dělat, abych se Otčenáš pomodlil
recitované, tak nemůžu se nutit ještě do nějakýho zpívání, kterým bych to úplně
posunul někam jinam. Oni by rádi, aby ta bohoslužba byla slavnostní; u nás podle nich
slavnostní prostě není. Je spousta těch, co se cítí být poškozeni tím, že to nemaj tak,
ja k by je to těšilo. Taky jsem cejtil takovej velkej rozdíl mezi tím, čemu jsme se učili, a
mezi tím, co vlastně je ve skutečnosti nutný (P. Jakub)
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(d) Nároky plynoucí ze zátěžových situací kněžské služby
Nároky tohoto typu má pochopitelně každá „pomáhající profese“ - znají ji
dobře i všichni dobrovolníci celé řady neziskových organizací (instruktory zájmových
činností dětí počínaje přes dobrovolné hasiče až k dobrovolníkům pečovatelské
služby). Pracovní den takových lidí nemá prakticky nikdy jen 8,5 hodiny a týden jen 5
dní. Ti, kteří využívají jejich služby, více méně pokládají za samozřejmé, že pro ně
budou mít čas a síly vždycky. Proto také mezi nimi byl poprvé zevrubně
diagnostikován stav dnes známý jako syndrom vyhoření. Mnohaletý život ve stresu a
starostech o potřeby druhých si nakonec vybere svou daň ve ztrátě schopnosti dál nést
nároky takového života.
V
případě kněží je třeba mít na paměti, že jsou zaměstnanci velké, společensky
ne příliš důvěryhodné - a už vůbec ne populární instituce, která sama v mnoha
ohledech nevyhovuje požadavkům na správné fungování takové organizace (viz 6.3.2).
To plně potvrzují následující výpovědi mých respondentů:
Já můžu říci, že jsem spíše člověk, který je spontánní, člověk, který je zaměřený
na osobní kontakty,

na pastoraci.

To znamená, že každá formalita, každá

administrativa je pro mě psychický nápor, ani možná ne časově, ale asi také, ale
v podstatě to spíš člověk psychicky nese, že musí i vyplňovat nějaké věci, že se musí
soustředit na tohle nebo na ono, a prostě hodně to zatěžuje psychicky. (P. Norbert)
Osobně, co vidím jako velké nebezpečí dnes, je nezralost rozhodnutí. Vidím
nezralost, nevyzrálost osobností. Věk stanovený kanonicky 23 let k jáhenskému a 24 let
ke kněžskému svěcení, což jsou mnozí chlapci běžně svěceni, tak jsou naprosto,
naprosto lidsky nezralí. Aniž bych se jich chtěl dotknout, to není možné lidsky
zvládnout. Já to zakusil i na sobě, že nemáme čas dozrát. Bývalo dobrou zkušeností být
tři až pět let kaplanem. Mě po roce kaplanování hodil biskup na starost vznik centra
pro mládež. Mě po dvou letech kaplanování svěřil farnost a plně centrum pro mládež.
V pražské arcidiecézi je kněz, který p o dvou letech od vysvěcení má na starosti pět
farností a je vikářem! - to je na palici. Neříkám, že ten kněz není obrovsky schopnej.
Je schopnej, ale potřebuje dozrát! To si myslím, že mi nemáme čas. (P. Zdeněk)
Já jsem byl hozenej opravdu na hlubokou vodu. Když jsem přišel, tak jsem byl
přesvědčenej, že se stanu nejprve kaplanem a budu se učit češtinu, budu se učit
administrativu atd. No a já jsem vůbec netušil, já prostě jsem se stal hned
administrátorem a vůbec nic jsem nevěděl, nic jsem neuměl. Takže ta důvěra byla
opravdu velká od pana kardinála. ... farníci mě učili češtinu. (P. Stanislav)
Moje první farnost byla velmi živá, převzal jsem ji od L., který byl podle mě
velkou osobností, a já jsem vlastně čerpal ze té jeho pozice. Bylo to pro mě velmi těžké,
jelikož jsem nebyl vůbec kaplanem. Rovnou jsem dostal farnost. Okamžitě jsem byl
jmenován administrátorem a měl jsem za daný úsek plnou zodpovědnost. (P. Jaromír)
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Poslání kněze je navíc vystaveno náročnosti individuálního přístupu k věřícím.
Je po něm téměř automaticky požadováno, aby se věnoval každému, kdo o to požádá.
Čili tendence k individualismu vytváří tlak na kněze dvojnásobný: jednak je málo těch,
kteří mají odvahu se pro takové celoživotní poslání rozhodnout [srov. Sullerotová
1998, s. 39], a ti, kteří přesto tu odvahu mají, tak jsou decimováni mnohem vyššími
požadavky „klientů“, než jakým musely čelit prakticky všechny předchozí generace
kněží (kteří se tímto způsobem věnovaly jen zcela privilegovaným členům katolické
církve - zpravidla státní a náboženské elitě):
Zjišťuji, že ta krize vychází občas z takového tření nebo prostě tlaku. Na jednu
stranu je mnoho těch pastoračních potřeb nebo lidí, kteří mají potřebu si promluvit, jít
ke svátosti nebo jiným způsobem potřebují pomoct, a já na jednu stranu vidím to
povolání se jim dát. Na druhou stranu j e to lidsky skoro nezvládnutelné, jo, ty ostatní
nezajímá, jestli jsem jed l nebo nejedl, jestli jsem se vyspal nebo nevyspal (směje se) a
zjišťuji, pokud j á si v tom neudělám řád, pokud já nedám i určitý řád právě tomu
prostoru pro lidi a prostoru pro sebe, tak mě to zničí. (P. Norbert)
Ty lidi jakoby potřebují toho otce - tak v té katolické tradici se katolickému
knězi říká otec. Oni potřebují tu figuru, která j e pro ně, která je kdykoliv pro ně, která
je kdykoliv k dispozici, a o které oni vědí, že oni se o ní nemusí s nikým dělit. (P.
Herbert)
Ten spolubratr mi řekl: „ Víš co, zkus opustit hyperzodpovědnost, ano, ve vztahu
kPánubohu. Taky nechej něco na něm.“ Ale já jsem k tomu byl vychován danými
okolnostmi - já prostě, tolik se toho valilo a já jsem musel nebo musím neustále myslet
dopředu, ano. Dřív jsem nebyl sto žít víc jak dva-tři dny dopředu - já teďka plánuju,
nebo v prosinci (pozn. JZ —jde o rok 2005) budeme plánovat rok 2007, v rámci své
současné angažovanosti. To je bláznovství. (P. Zdeněk)
Já jsem měl naposledy dovolenou v roce 2003. Kdybych neměl kaplana, tak
bych snad musel trpět bilokací. (P. Karel, který v té chvíli také narazil na jednoho
svého kolegu: ...s jedním kolegou, kterej spáchal sebevraždu. (P. Karel))
Máme na starosti tady ten poutní kostel, kde si myslím, že by se uživilo 12 kněží,
kdyby na to přišlo, a potom by se konečně dalo zpovídat systematicky. Tak tady projde,
já to odhaduju, třeba na 600 tisíc lidí ročně v tom kostele. Všechny ty věci se prolínají
na place. Nicméně aspoň kousek nějakého zázemí bychom potřebovali a nemáme ho
dostatek. (P. Slávek)
Když jsem se na toto vyznání P. Slávka zeptal: Pociťuješ stres nebo nějaký
duševní popř. fyzický vypětí? unaveně pokyvuje hlavou: Pociťuju... Každej člověk má
nějaký věci, se kterejma si zápasí. Může to bejt třeba, že si nenajde dost času na
odpočinek. (P. Slávek)
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Učím se, jak si dát určité hranice, a hlavně si udělat určitý rytmus života i s tím
vším, co právě v té kněžské službě j e těžké, že člověk si nemůže říct, tak od desíti do
dvanácti budu k dispozici lidem, když vím, že od desíti do dvanácti nikdo nepřijde,
poněvadž tady nikdo není, protože všichni jsou v práci, většinou studenti studují. Ti
jsou schopní přijít až v devět hodin večer, většinou to neřeknou víc ja k den dopředu
atd. Učím se reagovat na potřeby, které přicházejí z té společnosti, a zároveň také
(směje se) reagovat na mé osobní potřeby. Takže to je to, z čeho může vznikat napětí.
(P. Norbert)
Na vesnici je náročnost jiného druhu než ve městě:
Na tý vesnici se může kněz o různý věci snažit, ale zase s velkým úsilím. Pomůže
tujednomu člověku, tu druhýmu, ale s neuvěřitelnou námahou. (P. Kryštof)
Venkov, tak ja k skoro všude, kromě Vlašimska myslím, prostě umírá. Vymírá a
těch lidí je pořád míň a míň. A tam někoho oslovit, je v současné době prostě hodně
těžké. (P. Stanislav)
Celková vyčerpanost a nedostatek času, sil a peněz v této oblasti zapříčiňuje
lidská selhání i přes obětavost lidí, kteří se v církvi angažují:
Když třeba přijdou takový zátěžový situace, je toho poměrně hodně, tak taky
člověk občas vyteče třeba vůči lidem, který mu pomohli. Něco v tom smyslu, že dobrej
skutek musí být po zásluze potrestán. Nadřízený jednaj trochu podobně jako on sám.
Zkrátka taky toho maj hodně, taky to na ně různě tla č í- a pak občas sjedou toho, kdo
se snaží, ja k může... jednak je toho moc, třeba pracovně, těch různejch setkání, a ještě
člověk má před sebou výhled, že nějakej odpočinek bude poměrně daleko. Někdy
takový situace přicházej a člověk si říká, tak s tím jláknu, ne. (P. Kryštof)
(e) Náročná samota
V

dnešním značně uspěchaném západním stylu života se zdá, jako by nebyla

možnost občas z toho všeho vystoupit, spočinout někde v tichu a samotě bez
neustálých ataků lidmi, úkoly, informacemi. Proto řada lidí hledá intimní prostředí i
samotu, aby byli schopni dát hranice skutečnostem, které si nárokují pozornost, čas a
energii. S kněžským povoláním se ovšem pojí představa daleko radikálnější samoty,
zdaleka nejen relaxační, která působí jako jedna z prvotních odrazujících charakteristik
kněžství v dnešní době. Mnozí si dokonce myslí, že právě toto je rozhodující důvod
krize katolického kněžství. Mnou shromážděná fakta prokazují, že jde opravdu o
vážný problém, který se podíl na krizi katolického kněžství v současné západní
civilizaci - a u nás zvlášť. To prokazují i svědectví mých respondentů.
Důležité je si předem uvědomit, že kněžská samota má dvojí zdroj, který je
třeba jasně odlišovat, protože i obrana proti samotě tu musí dobře diferencovat: jedním
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- na první pohled viditelným zdrojem je samozřejmě celibát, a proto se mu budu
věnovat samostatně. Před tím se ale podívám na samotu, která roste z pozice kněze
coby rádce a opory ostatních, muže církve - zkrátka člověka „vyděleného“ pro to, aby
se staral o problémy druhých, ale sám žádné problémy, těžkosti, slabosti a bolesti
neměl. V tom je ve velice podobné pozici jako jiné osoby z pomáhajících či řídících
profesí, které právě tato pozice může neprodyšně izolovat od všech ostatních lidí těmi nejbližšími (např. manželkou či dětmi) počínaje. A tento typ samoty je
dlouhodobě zásadně destruktivní pro duševně-duchovní život každého člověka (viz 5.
kapitola [Cozzens 2003, s. 35-50]. Proto se mu také budu věnovat nejdříve:
1. Samota je u kněze dopředu závazně přijaté riziko povolání.
Mít slova modlitby v tu chvíli, bylo příliš těžké - byl to spíš neartikulovaný
výkřik a řekl bych takovéto zkroucení v samotě, kdy to na člověka dolehne. A člověk
nemá v tu chvíli nic lepšího, než j í t si lehnout a spát a vyspat se z toho (povzdech).
Nicméně to byla spíš taková osobní zkušenost se samotou, kdy se člověk plouží po
cestě a nemá chuť, nemá sílu se zvednout a udělat další krok, ano? Prostě to jsou
okamžiky deprese. - Člověk prožívá svoji samotu i uprostřed lidí. Pro mě osobně je
intenzivní zkušeností, že jsem j i zažil navzdory tomu, že jsem byl obklopen lidmi, se
kterými jsem vytvářel blízký vztah. (P. Zdeněk)
Teďka, v tomto období to nemám. Ale určitě to bývávalo. To jsem zažíval před
r

několika lety a to j e ta samota, o které píše krásně Michael Quoist v knížce,

68

r

ve které

je právě večerní modlitba kněze, kdy on se vrací večer po kontaktu s tolika mladýma
lidma, s dětma atd., a teď je sám — to prostě bude vždycky. To jsem něco podobného
docela hluboko prožíval. (P. Stanislav)
Kromě této principiální - neodstranitelné - samoty, s níž musí počítat každý,
kdo chce být druhým lidem dlouhodobě oporou, jsou situace zvlášť náročné pro
katolického kněze u nás:
Nebezpečné jsou situace, kdy se člověk ocitne někde, kde přes ten týden není
moc do čeho píchnout, a kdy toho kněze lidi až tak nepotřebujou. Kdyby se pak člověk
octl někde na Rakovnicku nebo v jinejch oblastech pražský arcidiecéze, kde to není
moc slavný, tam má často kněz na starosti víc objektů než lidí. Tak to pak někdy může
vést k tomu, že si hledá seberealizaci jinde. A třeba i v tom, že se ožení. (P. Kryštof)
Velmi podstatná je následující poznámka polského kněze, neboť poukazuje [viz
Teologické studie 1/2005] na zvlášť specifický rozdíl mezi situací kněží u nás a
v Polsku: Naštěstí neznám tady ze svého okolí žádný případ, aby někdo z těch kněží

68 Quoist, Michael. 1995. Setkání - Kněz, m odlitba v neděli večer. Janov nad Nisou: CIVITAS. s. 63-64
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hledal nějaké intimní přátelství se ženami nebo aby se utápěl v alkoholu — to ne, to
naštěstí Pánbůh zaplať, ale ja k říkám, j e to pro mě občas smutné, ze si tak trochu žije
každý na vlastní pěst. (P. Stanislav)
Následující svědectví ukazují, že významnou roli ve schopnosti vypořádávat se
se samotou hrají jak povahové dispozice, tak životní etapa:
Já bych podotkl, že já jsem člověk, kterej je docela rád sám. A musím se
mnohdy obvykle přemáhat v tom být mezi lidmi. Tím, že jsem tady (centrum pro
mládež), tak je poměrně vzácný, že je třeba člověk sám... mám dost tý práce na to,
abych začal dělat jakoby nějaký blbosti, třeba myslel na ženění. (P. Kryštof, který je
z mého souboru nejmladší)
Mám nezasloužený dar, že můžu mít velice hluboké intimní kontakty, aniž bych
měl pocit, že překračuji právě to, co jsem slíbil - a to je celibát, nebo to, co j e spojené
s čistotou. (P. Stanislav, který vyrůstal ve zcela jiném - polském - prostředí)
Každej jsm e jinej. Tak já jsem velmi rád s lidma, ale na druhou stranu čím jsem
starší, tím mám raději menší skupinky. Dneska jsem v podstatě nejradši, když se sejdu
s jedním člověkem a můžeme si povídat. Ale teďka, právě v tý době, kdy se jede tak tou
stodvacítkou, sto třicítkou - rychlostí, tak je člověk vděčnej za to, že může zpomalit.
Neznám pocit jako samoty nebo opuštěnosti. On na to není čas.

(P.Karel, který

překročil věk 53 let).
2. Samota celibátu
Od reforem Řehoře VII. z konce 11. století (viz 3. kapitola) je pro (římsko)
katolické kněze povinným životním stylem celibát. Tím se nemyslí jen ustanovení, že
se „kněz nesmí oženit“ (ani nesmí být svěcen ženatý muž), nýbrž - a to zejména - že
svůj život nesmí svázat se žádnou osobou vztahem, který by omezoval jeho svobodu
pro výkon kněžské služby. To na jednu stranu žádá mnohem víc, než jen vnějškové
vzdání se manželství, neboť to vylučuje jakýkoliv vztah, v němž by si druhý člověk
mohl činit na kněze nároky, jaké jsou mnohdy běžné například mezi příbuznými. Na
druhou stranu to ovšem nevylučuje, aby kněz udržoval intenzívní přátelské vztahy jak
s muži tak se ženami (naopak je to nutnost [viz Cozzens 2003, s. 35-50]).
S požadavkem celibátu se musel každý z mých respondentů konfrontovat - a
většina se k němu vyjadřovala velmi otevřeně:
Mezi kandidáty kněžství se řeší spíš problém toho, že se mají zavázat k celibátu.
To j e spojeno s přirozeností člověka, u 95% kněží je to, nebo vůbec u kandidátů
kněžství, je to boj o to, přijmout výzvu k daru celibátu. Je to hodně hluboko v člověku a
je těžké nemít svého životního partnera. A člověk po třicítce si šáhne na to, že se
s celibátem spojuje i to, že nemá vlastní děti. To mluvím i z vlastní zkušenosti, kdy si
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člověk probojovává celibát, skutečně jako řekl bych se zaťatýma zubama. Je to možná
ten osten, který já na sobě směrem k evangeliu pociťuji. Ano, samota je skutečnost,
kterou přijmout předem a žít současně vůbec (důrazně) není snadné, ano - pro mě
osobně, v tom mém rozhodování o kněžství, to byla jedna ze stěžejních otázek vůbec.
Byla o tom, jestli jsem vůbec s to obstát. (P. Zdeněk)
Má velká překážka byla spojena s přijetím závazku celibátu, jinak ta touha po
tom stát se knězem ve mně vždycky byla. (P. Jaromír)
Je to určitá díra. Já si uvědomuju, že to prostě je nepřirozený, že to zůstane
v člověku neustále, jako takové roztržení, protože jsme stvořeni k tomu, abychom byli
jako muž a žena. Takže to ve mně je, to ve mě bude. Ale Bůh tu díru chce naplnit. Nebo
to, co je prázdné, ta prázdnota v té druhé části, která je tady, aby byla naplněna jiným
způsobem, zvláštní milostí. Takže můžu říct, že to j e taková nadpřirozená, někdy až
skoro věc, se rozhodnout k celibátu, kterou člověk normálně přirozeně nemůže
zvládnout. Dodneška ta prázdnota j e ... no a jd e to. Jako v momentě, kdy člověk si to
uvědomuje a neustále se k tomu vrací a uvědomuje si podstatu toho povolání, jít za tím
Bohem. (P. Norbert)
Já si myslím, že když by třeba ti kněží se mohli ženit, tak by byla dynamika těch
vztahů lidí vůči němu určitě jiná. Ale neříkám, že by byla horší, ale já si to celkem
nedovedu představit. Evangelíci to mají úplně jinak všechno postavené. Což jako
neříkám, že by to nešlo jo - ono by to asi šlo, ale já osobně nevím jak, no. (smích) (P.
Herbert)
Na moje přímé dotazy ohledně možnosti učinit celibát jen dobrovolnou formou
katolického kněžství, reprezentativně reagovali zejména P. Stanislav a P. Herbert:
Nemyslím si, že by měla být myšlenka celibátu zdobrovolněna v současnosti, ale
jsem toho názoru, že ten čas možná někdy přijde a nebude to třeba v až tak vzdálené
budoucnosti. Ale kdo říká teď, že by to nebyl problém, to není pravda, já mám kontakty
třeba v té Itálii a nelze to posuzovat jen třeba podle Německa. ..(P. Stanislav)
Třeba někdy se začnou světit ženatí muži... na kněze, já nevím no. Ale i kdyby
tomu tak bylo, tak nevěřím moc tomu, že by to nějak zásadně pomohlo. Ale myslím si,
že by to třeba v některých případech bylo dobré, jo, třeba v některých případech by to
dobré zase nebylo. (P. Herbert)
Obě reakce charakterizuje střízlivost, která se jeví prostá iluzí. Každopádně
v blízké budoucnosti se zdá z hlediska církevního práva pravděpodobnější varianta
umožnění svěcení „osvědčených ženatých mužů“ (viri probatí), jak je to standardní u
pravoslavných a řeckokatolíků, nikoliv možnost ženitby pro kněze, kteří byli
vysvěceni jako svobodní. Do tohoto zamítavého postoje církve se do jisté míry může
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promítat i zkušenost s tím, jaké potíže vznikají u protestantských ženatých resp.
vdaných duchovních v případě rozvodů, souvisejících s krizí instituce manželství
v celé západní civilizaci. Tato krize manželství je nepochybně paralelou krize
kněžských povolání [srov. Sullerotová 1998] a má z hlediska kvantitativního ještě
mnohem dramatičtější charakter, než samotná krize kněžství.69
II) Zdroje pro zvládání náročnosti povolání
(a) Společenství ve farnosti
Může se zdát, že farnost je zcela přirozeným zdrojem energie a motivace pro
práci kněze. Tam, kde farnost opravdu funguje jako společenství, tomu tak v podstatě
je: zásadně lidi mají potřebu se setkávat (P. Jakub). Faktem ovšem zůstává, že ve
velké většině tuto roli farnosti nenaplňují. Vzájemné sdílení života a víry v rámci
farností a společenská dimenze církve u nás byla během čtyřiceti let vlády komunismu
režimem soustavně likvidována - ať už v rámci státního dozoru nad církvemi nebo
intrikami komunistických tajných služeb. Vzhledem k dominujícímu individualismu je
pak v současné době změna k lepšímu velmi obtížná. Pokud se to ovšem daří, je zde
důležitý zdroj pro obnovu kněžských sil:
Když přijdu do kterékoliv farnosti, tak ty lidi se tam snaží vytvářet společenství.
Na vesnicích možná méně, protože to tolik nepotřebují, když spolu jsou relativně
v kontaktu pořád. Nevím, jestli to tak bylo i před tím II vatikánským koncilem, ale
myslím si, že to nebylo ... Ty lidi to sami cítí, že se potřebují setkávat. I kdyby tam ten
kněz nebyl, který by j e v tom nějak podporoval, tak si to stejně lidi vytvořej. (P.
Herbert)
Ta nedělní mše svátá je opravdu něco pěknýho a skutečně to člověku dává
jakoby zvláštní radost, protože se tam setká s těma lidma v určitým společenství a tam
se může opravdu společně modlit a oslavovat Pána Boha. (P. Kryštof)
Myslím si, že je potřeba vytvářet ta malá společenství, malé skupinky a něco
zakoušet v těhle,.. no něco, to křesťanství zakoušet v těch společenstvích. Samozřejmě
společný slavení eucharistie v neděli, to je páteř nebo takový ten bod hlavní, ale bez
dalšího se to neobejde. Tady musíme pracovat holt pořád. (P. Tomáš)

69 Sekretář N ejvyššího tribunálu A poštolské signatury biskup Velasio D e Paolis při prezentaci nové instrukce
dodal, ž e dokument "Dignitas connubii" je určen pro téměř 800 diecézních a interdiecézních soudů, které se
téměř výhradně zabývají kauzami nulity manželství. Počet takových případů zaznamenal v poslední době
enormní nárůst. Jen v roce 2 0 0 2 projednávaly církevní soudy 56.236 těchto kauz a 46.092 párům bylo sděleno
rozhodnutí o neplatnosti jejich manželství (z toho nejvíce v Severní Americe 30.968 a v Evropě 8.855). - cit. dle
http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=6544 z 8.2.2005. Českou situaci charakterizuje tato zpráva: Obecně lze
konstatovat v ICS Praha přijetí cca 40 - 5 0 prvoinstančních žádostí o nulitu m anželství během roku, zhruba
stejný počet j e v jeho průběhu vyřešen. Ve II. instanci se jedná o přijetí cca 20-30 případů v průběhu roku, ve
stejném roce vyřešených - cit. dle http://snem.cirkev.cz/index .html?menu=405&id=1603
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(b) Společenství kněžská a dalšífunkční komunity
Nejprve uvádím několik reprezentativních výpovědí, které dokládají, že
izolovanost diecézních kněží je skutečně vážným problémem české katolické církve:
Ono s tím souvisí vůbec, že se dneska málo navštěvujeme - jako kněží. To za
starejch časů třeba to byly takový partičky kněžský. Oni se setkali, zahráli si karty
nebo vyjeli autem někam na vejlet. To mi přijde, že j e dneska míň a míň. A kopírujeme
ten individualismus ve společnosti velmi dobře. (P. Tomáš)
Není čas na osobní reflexi toho druhýho. Abych mu třeba například řekl: Hele
Franto, odbyla mi ta padesátka, mám ty a ty problémy nebo se mi tak zdá člověče...
Máte čas bavit se jenom o tom, jak funguje fakulta, ja k nefunguje seminář. (P. Karel)
Návrhy na řešení se objevily i v reakcích některých mých respondentů:
Možným řešením by bylo ty kněze sdružovat do malých komunit, kdy jim bude
svěřeno nějaké pastorační území, kam budou společně dojíždět. (P. Herbert)
A myslím, že by to mnoho kněžím pomohlo, to setkávání se v rámci třeba
ročníku nebo tak ... protože opravdu některé věci, a to nechci vůbec ubírat na
důležitosti býti laikem, ale může pochopit jenom ten kněz. (P. Stanislav)
Přesto může v některých případech velmi pozitivní roli sehrát i tým laických
spolupracovníků (např. v rámci diecézního centra mládeže, katechetického centra,
centra pro rodinu atd.) Takovou konkrétní zkušenost mi sdělil P. Zdeněk: Říkám, ty
dny, kdy spolu prožíváme v podstatě od rána do večera ve spolupráci, tak to je
intenzivní, ale přesto tam je ještě rovina, která patří do toho osobního vztahu. Tu
osobní rovinu si člověk k lidem v týmu nemůže úplně otevřít. Z části, z části
(důrazně)... to může, a musí, ne může, ale musí suplovat to, čemu se říká kněžské
společenství. Otvírají se témata smyslu života a smyslu služby a bojů, které vedeme o
smysl své služby. A jsou to okamžiky nesmírně intenzivní a můžeme si sáhnout na to,
ja k můj život ten druhý sice plně nepochopí, ale nese ho se mnou (P. Zdeněk)
(c) Společenství v rámci řeholí, kongregací a nových hnuti
Následující svědectví jsou nejen cenná osobně svou upřímností, ale přinášejí i
závěr, který je možno zobecnit, neboť všichni, kteří se dále vyjadřují, žijí své kněžství
v rámci nějaké trvalé komunity - buď řádové (P.Tomáš, P. Slávek), kongregační (P.
Herbert) nebo nějakého „nového církevního hnutí“ (P. Norbert, P. Kryštof):
Cítím samotu, tady prostě večer zaklapnou dveře, všichni odejdou a seš sám.
Nebo i někdy tak ten víkend, ono je i dost práce, třeba v neděli někdy i v sobotu. Ale
přeci jenom to není tak, že bys trvale s někým žil, není to jako to společenství
v klášteře. Já cítím, že je potřebuju. Proto tam každý týden v neděli jezdím, pokud
můžu, na nešpory a zůstávám tam na rekreaci večer, pak tam přespávám. Vpondělí
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tam mám ještě nějakou výuku s novicema. Vím, že to potřebuju jako prase drbání, to
společenství. A chápu, že to může být třeba někdy problém pro ty diecézni kněze, kteří
jsou sami a nemají se o koho opřít. A buď si člověk nějak hledá náhražky, nebo
zatrpkne a stane se takovej uzavřenej a podivín - je tady to nebezpečí. Já tu osamělost
určitou pociťuju. (P. Tomáš)
Myslím si, že jsem měl určitě potřebu opřít se o nějakej život v komunitě nebo
bratrskej život. To souvisí s tím zážitkem přátelství v mládí. A taky proto, že člověk
nebyl tak pevnej v kramflecích, že by si věřil, že to ustojí někde jako farář třeba ...
takže mě to táhlo k tomu komunitnímu životu. (P. Slávek)
A toto všechno jako dlouhodobě zvládnout, já si myslím, že to je prostě hrozně
náročné. Myslím si, že je to docela náročné povolání. Kdybych byl diecézni kněz a
neměl kolem sebe komunitu salesiánů, tak já si osobně myslím, že bych to jako velice
těžko zvládal. Já bych asi neměl povolání k tomu, být diecézním knězem, u kterého se
předpokládá, že to je takový sám voják v poli... Lidskou samotu nepociťuju, protože já
žiju v komunitě, ve které sám prostě nejsem. A v komunitě si tady rozumím
s některejma lidma do té míry, že můžu říct, že jsou to moji přátelé. Já si myslím, že
diecézni kněz zažívá ze strany svých nadřízených spíš lhostejnost a já ze strany svých
nadřízených ... jako salesián, tak můj nadřízený je provinciál a s tím zažívám
kamarádství. (P. Herbert)
Můžu říct, že samota (důrazně) - ta vnitřní samota, tu tolik neprožívám. Je to
způsobeno také tím, že v komunitě i přeci jenom po té stránce vnitřní duchovní jsme si
hodně blízko, nebo že v rámci té naší řeholní komunity vlastně prožíváme nebo máme
prostor být sami, že je to vyvážené a zároveň má člověk podporu u druhých, kteříjsou i
po té duchovní stránce zhruba na stejné úrovni. V té komunitě jsme spousta z nás
prošli stejnou formací nebo prostě stejnou školou, i když ne všichni jsm e kněžími, jsou
zde i ženy a máme určitou spiritualitu, která nás spojuje. Oproti diecéznímu knězi
mám určitou výhodu, že nejsem jakoby sám. On j e po určité duchovní a teologické
formaci někde jinde, než jsou všichni ostatní. Takže ...bez duchovního společenství je
to velmi těžké pro kněze, takhle jít cestou sám nebo i ve farnosti nějak navázat
duchovní společenství s lidmi, kteří jsou na tom tak zhruba stejně - velmi těžko. (P.
Norbert)
Zatím těžší zkouška ohledně osamocenosti nepřišla. Řekl bych, že je to daný tím,
že mám rodinu,

dosud mám rodiče, mám tři sestry, nějaký ty neteře a jednoho

synovce. Potom třeba i díky tomu společenství s kněžíma, kde se scházíme - to i díky
tomu, že žiju na faře, kde jsou i jiný lidi spojený s tím centrem pro mládež. Taky mám
pár osobních přátel i nekněží - blízkejch lidí. Ale je pravda, že si říkám, že možná
opravdu, až člověk bude někde ... (P. Kryštof)
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To jasně ukazuje, že běžná forma izolované kněžské existence, která byla naší
katolické církvi podstatně vnucena nepřátelským komunistickým režimem (k terý -jak
jsem už upozornil - v prvé řadě rozbíjel jakákoliv společenství), se stala dnes
především u diecézních kněží bez vazeb na řeholní nebo jinou komunitu standardem,
z něhož se nedokáží vymanit. Chybí jim tak jeden z nej důležitějších léků na bolest
osamělosti.
(d) Rodinné zázemí a vzory
Na závěr se věnuji specifickému zdroji, který každého člověka - a kněze možná
ještě více - provází po celý život. Zázemí, ze kterého kněz vychází a prostředí, které
ho obklopovalo v době jeho dospívání, vykazuje značný vliv na jeho dospělé
rozhodnutí stát se knězem.
Tím zázemím, které vtisklo kněžím z mého souboru prvotní zájem o jejich budoucí
povolání, byla někdy rodina: Ano já jsem z katolické rodiny. (P. Stanislav) Narodil jsem se
jako katolík, vyrostl jsem v katolickém prostředí. (P. Jakub) Mohl jím být jeden z rodičů:
Vyrůstal jsem v katolický církvi a můj táta během mýho dětství začal chodit do kostela, tak
tím bylo prožívání víry poměrně živý. (P. Kryštof) To j e hrozně jednoduchý, já jsem v tom
byl odmalička vychovávanej, chodil jsem s maminkou do kostela. My jsme byli sami
s maminkou, byl jsem na ní relativně dost vázanej (P. Karel) Také prarodiče mohli sehrát
tuto roli: Řekl bych v tom kulturním prostředí, ve kterém jsem se pohyboval, a jakožto malé
pachole pokřtěné v katolické církvi, které o tom až tolik...ne nevědělo, ale možná tu víru
tolik nepraktikovalo, spíš přes prarodiče, tak určitě tam byly dobré základy z dětství, které
taky pomáhajíformovat a utvářet si ten názor. (P. Tomáš) A u někoho to byli příbuzní, kdo
dotyčného takto nasměroval: Vyrůstal jsem v prostředí, které mě přivádělo kvíře. Rodiče
tedy až trochu později, ale nebránili .. takže, třeba příbuzní, kteří se o mě starali a
vychovávali mě, tak ti spíš mě vedli k víře. (P. Jaromír)
Ovšem bez dalšího rozvoje těchto vstupních vlivů by k růstu touhy stát se
knězem docházelo jen stěží: Potom jsem byl formován taky v takovém společenství
ministrantském. (P. Tomáš) A potom taky jsme v kostele měli takovou partu. (P. Jakub)
A v tý době, kdy mně bylo 6-7 let, tak rodiče začali chodit taky do určitýho společenství
křesťanů. Takže člověk nějak i vyrůstal v tom společenství církve. (P. Kryštof)
Každý z kněží zkoumaného souboru, který byl odmala vychováván v rodině
praktikujících křesťanů, líčil svou „druhou konverzi“, tedy hledání dospělého vztahu
k Bohu ve snaze opustit dětskou víru, ve které byl vychováván a přijímal ji jaksi
automaticky. V zásadě ji všichni prožili ještě předtím, než se rozhodli pro kněžství.
Vybral jsem jen některé z výpovědí, které to zřetelně dokládají:
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Každý člověk i pokřtěný katolík si musí v životě prožít nějaké hlubší obrácení,
najít si ten rozměr dospělého křesťanství. (P. Tomáš)
A tam přišla ve druháku na gymplu taková, víte ono se tomu vznešeně říká
druhá konverze. To nebyla konverze, j á jsem nikdy nepřestal chodit do kostela, ale
takovýto to opravdu objevení, že to má svůj smysl. (P. Karel)
Někteří se však ke konfrontaci reality s dětskou vírou dostávají až při výkonu
svého kněžského povolání (je ovšem dost příznačné, že jde o nejstaršího kněze z mého
souboru, který dětství prožíval ještě ve značně náboženské společnosti):
Teprve mnohem později jsem přišel na to, proč to evangelium je zajímavá a
dobrá věc. Ale na to jsem přišel až mnohem později. Teď, když se na to dívám z této
chvíle zpětně, tak ty důvody, pro který jsem se stal knězem, byly naprosto směšný. (P.
Jakub)
Na ty, kteří nepocházeli z rodin s křesťanskou (katolickou) výchovou, měla potom
výrazný vliv buďto nějaká organizovaná nebo i spontánní křesťansky žijící skupina lidí.
Zážitky z takového prostředí pak předcházely vážným úvahám o kněžství:
Při revoluci v 89 roce, jsem začal studovat na vysoké škole, takže jsem stihl v prváku
revoluci. Tam jsem se vlastně seznámil s křesťany a skrze křesťany se samotným Kristem,
samotným Bohem a staljsem se věřícím. (P. Norbert)
Sice se nedá říct, že by nebyla žádná stopa víry v rodině, byla určitě, ale nebyla to
věřící rodina v tý době, kdy jsem tam vyrůstal. K víře jsem se dostal až mezi přáteli. Dostal
jsem dobrý přátele koncem gymnázia a potom během vysoký školy. A nebyli všichni věřící,
ale řada z nich byla věřících. Tak se tam o těhle věcech přemejšlelo i se to tam žilo, takjsem
se k tomu přidal. Jsem s tím stále ještě spokojen. (P. Slávek)
Jak už jsem upozornil v pasáži o rozhodování pro samotné kněžství, následující
proces volby budoucí životní dráhy měl u mnou dotazovaných kněží dialogickou povahu,
při níž dotyční nejprve prožívali oslovení zBoží strany. Všichni interpretovali tyto
momenty ve svém životě spíše jako pozvání než rozhodnutí se pro kněžství. O tomto tématu
se dotazovaným těžko hovořilo. Obtížně hledali slova pro pojmenování procesů, které se
odehrávaly vjejich nitru. Jejich výpovědi na mě nepůsobily dojmem naučených frází, ale
tito kněží vydávali svědectví o hledání smyslu vlastní existence.
Zajímavé bylo, že relativně velmi brzy p o tom mém obrácení, řekl bych do roka
po tom obrácení, jsem vnímal takové vnitřní - nevím jestli se dá říci... hlas. Prostě tak
nějak vnitřně jsem vnímal, že mě Bůh zve do tohodle, aniž bych věděl, co to přesně je.
(P. Norbert)
To byl takový vnitřní hlas, který bych neuměl předat. Jak nebo čím se to
projevovalo nebo ja k to bylo .. Každopádně já jsem věděl, že opravdu to musím udělat
a bylo to pro mě velice náročné a byl to okamžik, který se na mně podepsal. (P.
Stanislav)
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To se prostě hrozně silně ozývalo, že bych chtěl být knězem. A tam v podstatě o
nějaké rozhodnutí nešlo. To prostě nejde cestou rozhodování ano, nebo ne. To prostě
jako buďto je, nebo to není. (P. Herbert)
Těžko popisovat, nějaké to vnitřní tíhnutí, volání, vnitřní stav určitého nepokoje,
který se po rozhodnutí pro kněžství změnil v radost. (P. Zdeněk)
Aby ovšem takové volání nalezlo svého adresáta, je zpravidla i nadále zapotřebí
opor, které vytvářejí příhodné prostředí pro zakotvení volby stát se knězem. Takovou
oporou může být opět rodina: Rodina mě v tom vytvářela podmínky, abych se mohl
svobodně rozhodnout, zda-li se opravdu chci stát knězem. (P. Zdeněk) Ale může jí být
i konkrétní osoba, někdy i kněz: V pubertálním věku tzn. kolem patnácti - šestnácti let
jsem změnil svoje bydliště, odjel jsem z domova a byl jsem sám několik let bez rodičů na škole a tam jsem ztratil víru. A když jsem se zklamal v reinkarnaci a v buddhismu,
potkal jsem velice moudrého kněze, který mě přivedl k vědomí, kdy jsem objevil živého
Krista v tomto světě. (P. Stanislav)
Při obtížném procesu rozhodování se pro kněžství a následně i samotném obstání
v něm je zcela zřejmé, že kněz po té osobnostní stránce potřebuje inspiraci v osobnostech.
(P. Herbert) Jestliže takovými osobnostmi jsou jiní kněží, jedná se nepochybně o vzory,
které mohou být následovány právě i v kněžství:
Rodiče měli velice úzkej vztah s úžasným knězem, velice chudým, který mi byl
takovým vzorem chudoby, odevzdanosti pro život farnosti a měl úžasnej vztah s lidma.
A to jsem už tehdy, si pamatuji, chtěl být knězem —to byla taková první myšlenka a
touha. (P. Stanislav)
U nás ve vesnici byl kněz, který mě hodně inspiroval. A to si pamatuju, že jsem
prohlásil, že bych chtěl být —lidé mu říkali pane doktore, ale on byl doktor teologie - to sem
nevěděl, že jo, a tak jsem prohlásil jednou ve škole, že bych chtěl být lékařem a knězem. (P.
Herbert)
Tady byl páter Moc ve farnosti, kterej se nás mladých ujímal, a já jsem se s ním
setkával. Pořád mě nechal pozdravovat a nabízel studia. Takže to pak vyúsťovalo v to,
co jsem vlastně chtěl. (P. Jaromír)
Jak se ovšem ukazuje, těchto opor a vzorů ubývá: Třeba máš zpovědníka, se
kterým se radíš nebo se mu svěřuješ s různými věcmi, ale takových těch duchovních
rádců v tom smyslu, jak to nazývá Tomáš Spidlík, tak těch je opravdu málo a já bych
řekl, že jich je čím dál míň, nebo že jich tolik nevyzrává. Nechtěl bych říct, že zase
nejsou ti duchovní rádci, oni jsou, ale je to úzká skupina, která tu neustále v českým
prostředí rotuje. (P. Tomáš)

110

Jak se zdá, vzorů ubývá hned z několika důvodů. Předně byli v minulost
totalitním režimem likvidováni: Naše země je na ty osobnosti chudá, protože
teologické fakulty byly zavřené a ty osobnosti z nebe nespadnou. Každá ta fakulta se,
tak nějak si myslím, pyšnila dvěma, třema dobrýma lidma, a pak ti ostatní, kteří tu
osobnost doprovázeli. (P. Herbert)
Přestože se represivní moc komunistického režimu zaměřovala právě na
osobnosti, které byly pro ostatní vzory, měli někteří kněží to štěstí, že je ještě zažili:
Vliv na mě měli ohromnej jezuiti u sv. Ignáce a všichni už mrtvý - páter Sukop, páter
Plaček, páter Mikolášek, ten byl v 68 šéfredaktorem Katolických novin například, to
byla taková garnitura. A tam, když člověk poslouchal vyprávění těchletěch
kriminálníků, jo, kolik kdo seděl a oni se tím nevytahovali, tak jenom utrousili, tyhlety
strašně vzdělaný lidi. Takže ta cesta potom už byla taková ... i logická, bych řekl, díky
tomu. (P. Karel)
Já jsem si musel ujasňovat, co je mou cestou. A s vděčností vzpomínám na dobrého
formátora v našem řádu, soudruzi estébáci ho nazývali ideolog řádu, což byl náš páter
Tadeáš Řehák. V římské akademii vyšla jeho knížka, to byl takový jako dobrý rádce. (P.
Tomáš)
Ten, komu o něco šlo tehdy (v době normalizace), byl Bohumil Bílý, kaplan u
svátý Ludmily. A řekl jsem si, s tím se musím seznámit. A on mě potom velmi
důmyslným způsobem vedl. (P. Jakub)
Výrazným vzorem kněžské služby byl v Čechách P. Jiří Reinsberg (1918-2004)
- snad nejpopulámější český katolický farář 20. století, který působil od roku 1946 až
do své smrti v chrámu Matky Boží před Týnem. Jeho podání katolické existence uskutečňované nejen v kostele, ale celým životem - bývalo přijatelné i těm, kteří se
jinak nad katolickým křesťanstvím pohoršovali.
Já jsem dostal nabídku jít sem do této farnosti, tak jsem se taky radil
s chytřejšími než jsem já, přišel jsem za Jirkou Reinsbergem... (P. Tomáš)
Mě se zalíbilo, ja k to dělá Jiří Reinsberg a on byl dokonce mým primičním
kazatelem. A i když jsem se potom od jeho cesty naprosto odklonil, tak přece jenom
tento způsob, jak on tedy naprosto normálně mluvil, tak se mně zdál jako velmi dobrej.
(P. Jakub)
Mezi další takové vzory patřili zejména představení různých křesťanských
komunit: Před pár lety vyšla vzpomínková knížka rozhovorů s opatem Vítem
Tajovským, což byl taky jeden z těch mých vzorů, takový ten otcovský typ, opravdu
výborný opat, který když jsem mu já jako klerik student napsal přání k vánocům, on mi
okamžitě odepsal vlastnoručně. (P. Tomáš)
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Jeden z respondentů pak upozornil i na lidské hranice vzorových kněžských
osobností: Já jsem tu svou knížku věnoval páteru Miklasovi. To byl můj obrovskej vzor
v semináři. Ten se do roka a půl oženil po svěcení. Ale zůstali jsm e vynikajícími
kamarády. Má ženu a dvě děti. Jeho žena vede charitu a on má cestovní kancelář
zaměřenou na ty různý poutní místa a tak. Takže to nezapíchl a nezůstal někde
v ústraní. (P. Karel)
Na závěr musím ještě upozornit, že jako svůj vzor uvedli někteří i Ježíše Krista,
ale jako vzor života s Bohem, nikoli explicitně jako vzor kněžství.
Souhrnně mohu konstatovat, že výpovědi mých respondentů, které se týkaly
osobnostní dimenze jejich kněžství, směřují k těmto závěrům:
- podstatné předpoklady k rozhodnutí pro kněžství leží v prostředí, ve kterém
budoucí adept vyrůstal - v prvé řadě v rodině, příbuzenstvu, ale i společenství
(zejména v době dospívání); mimořádnou úlohu v tom hraje osobní vzor kněžského
poslání
- základem pro přesvědčení, že by se měl dotyčný dát cestou kněžské služby,
je transcendentní zkušenost, kterou lze interpretovat jako Boží pozvání; jenom z něj
lze brát sílu k překonávání následných těžkostí
- jako největší obtíže při vykonávání tohoto povolání jsou v této osobnostní
rovině: samota a osamělost, problémy se stanovením vlastních hranic a syndrom
vyhoření
- nutnou obranou proti destruktivitě nároků tohoto povolání je sdílení
s druhými v rámci blízkých osobních vztahů a zapojení do funkčního společenství
(kněžského, farního, řeholního, v rámci hnutí atd.)

112

7

Konfrontace s Polskem
Aby vynikly důvody, které jsou pro krizi kněžství u nás skutečně zásadní

(rozhodující), provedu nyní - po deskripci současného stavu kněžství v ČR komparaci: Srovnám to, co se objevilo již v páté kapitole a následně vyplynulo
z rozhovorů s našimi kněžími v kapitole šesté, se situací v Polsku. Důvodem je to, co
jsem už stručně rekapituloval v kapitole čtvrté: situace v Polsku je z hlediska stavu
kněžství v západní společnosti anomálií - vždyť každý čtvrtý katolický kněz v Evropě
je dnes z Polska. Tam, kde bude patrný jasný rozdíl mezi situací v ČR a situací
v Polsku, lze očekávat právě ony klíčové faktory ovlivňující stav krize kněžství i její
faktickou podobu. Naopak tam, kde rozdíly budou malé nebo přímo žádné, lze
konstatovat, že půjde o faktory druhotné, které nanejvýš působí v součinnosti s těmi,
které jsou primární.
Základem pro tuto komparaci budou jednak odpovědi mého polského
respondenta P. Stanislava, který již 13 let působí u nás (když v rozhovoru užívá obrat
„u nás“, myslí tím v ČR nikoli v Polsku), spolu se studií Michala Opatrného Polští
kněží v České pastoraci prezentované v Teologických studiích 1/2005. [Opatrný 2005,
s. 37-47]. Systematicky přitom projdu všechny podstatné roviny, které by se mohly do
krize kněžství promítat.
(1) Rovina teologická
Tím mám na mysli současné vymezení kněžství v Římskokatolické církvi.
Určující70 česká teologie není v otázkách týkajících se kněžství nijak originální,
naopak velmi důsledně respektuje univerzálně platné římskokatolické pojetí tak, jak je
definováno v závazných koncilních dokumentech (viz podkapitola 3.13) společně s
následnými papežskými dokumenty - především Pastores Dabo Vobis. Stejná situace
je i v polské teologii (jak ostatně odpovídá tomu, že jejím středem bylo v posledních
40 letech působení Jana Pavla II.). V rovině teologické je vzájemná identita. Zde tedy
nelze hledat důvod, proč je v Polsku o kněžství mnohem výraznější zájem než u nás.
(2) Rovina víry
Zde se při povrchních soudech hledá jeden z rozhodujících důvodů, přičemž se
o naší společnosti předpokládá, že v ní víra skomírá, zatímco v Polsku je velmi živá. Já
jsem ve 4. kapitole uvedl [viz Hamplová 2000a,b] skutečnosti, které o víře našich
katolíků z hlediska „kompatibility“ s oficiální věroukou nevypovídají příliš lichotivě.

70 Nekonformní pojetí kněžství, prosazované například v okruhu tajně svěceného biskupa Felixe Davídka
(například svěcení žen), nemá u nás žádný širší vliv a bylo zdrojem vážných problémů v samotné Davídkově
skupině [podrobnosti v iz Fiala, Petr.;Hanuš, Jiří. 1994. Koinótés : Felix M . D avídek a skrytá církev
s. 177. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Knižnice revue Proglas. Osobnosti)]
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Jenomže víra je mnohem víc než jen věrouka —je především osobním vztahem k Bohu
(který může být spojován i s představami hodně podivnými a vyjadřován velice
vzdáleně od teologických formulací katechismu). A tady reálná fakta dokazují, že
skutečná situace víry u nás není oproti polské o nic horší, ba naopak.
Ve 4. kapitole jsem upozornil na výsledky šetření polského katolického
statistického institutu z roku 2001, kde se ukázalo, jak jsou Poláci (a zvláště mladí)
v otázce dodržování římskokatolického pojetí mravnosti „uvolnění“. Snad ještě
podstatnější jsou fakta ze studie Michala Opatrného Polští kněží v České pastoraci
[Opatrný 2005, s. 37-47]. Autoři výzkumu v pasáži věnované překvapením, která
zažívají polští kněží po příchodu k nám, konstatují: Kněží z Polska působící u nás
mají zároveň velmi kritický náhled na stav víry polských katolíků. V odpovědích nejen
na tuto otázku totiž často srovnávali Polsko a Česko. [Opatrný 2005, s. 42] Ze
srovnání, která tito kněží učinili, je mimo jiné též zřejmé, že je třeba rozlišovat mezi
návštěvníky kostela a věřícími, ovšem ve zcela opačném smyslu v Polsku než u nás.
Tedy ne všechny návštěvníky kostelů v polských farnostech považují polští kněží za
skutečně věřící. Dále konstatují: Kněží v našem průzkumu vyjádřili tento fakt - zřejmě
záměrně —pozitivní formulací, ‘v Česku jsou na rozdíl od Polska všichni návštěvníci
bohoslužeb skutečně věřící. ‘ [Opatrný 2005, s. 42]
Toto doplňuje i důvod, proč P. Stanislav před 13 lety přišel k nám: Mě prostě
hrozně oslovili kněží, žijící tehdy v komunistickém Československu. A prostě ta
autenticita života —to, co já jsem po konverzi hrozně potřeboval. Vidět, že je opravdu
možné být nadšencem pro Krista a že je to dobrodružství. Což jsem úplně ne vždy viděl
u křesťanů-katolíků v Polsku. (P. Stanislav)
Vzhledem k doloženým skutečnostem se jeví jako klamné považovat celkově
polské katolíky za zbožnější nebo dokonce pravdivěji věřící než katolíky české.
Kdybychom měli vzít za bernou minci výše uvedená srovnání polských kněží, museli
bychom spíše tvrdit, že je tomu naopak. Nabité kostely neznamenají automaticky
skutečnou víru [srov. Opatrný 2005, s . 40-47]
Každopádně mohu uzavřít, že v rovině víry se mohou vyskytovat regionální
anomálie (příznivější i nepříznivější z hlediska motivace ke kněžství), ovšem
z hlediska celku ČR resp. Polska je zřejmé, že důvody, proč je u nás kněžství, co do
počtu uchazečů i počtu již sloužících, v krizi, nemohou být primárně ani v rovině víry.
(3) Rovina fungování církve jako instituce
Na rovině vlastního fungování církve, kde vystupuje jeho specifická forma
nevládní neziskové organizace, se ukazuje toto:

114

1)

Co se týká formace kněží, tedy fungování teologických fakult a seminářů, P.

Stanislav konstatuje, že by mohly být podmínky při rozhodování se pro kněžství lepší
u nás než v Polsku:
V
Polsku je to tak, že to není jako u nás - seminář j e spolu s teologickou
fakultou, to znamená - je to jedna velká budova, kde je i duchovní formace i studijní
program. Teprve v současné době se to dost sbližuje s tím modelem tady, tedy ty
budovy se odlišují. Ale když já jsem studoval, tak všechno bylo v jednom domě, kde se
studovalo, jako i formace duchovní i formace teologická byla v jedné budově. Takže
když jsem sem přisel v 92. roce, tak od té doby vnímám, že ta formace seminární je
úplně jiná, odlišná od té polské. Protože v Polsku to studium a vůbec ta formace je
velice uzavřená, to znamená, že opravdu ten bohoslovec má velice malý kontakt
s okolím, s tím vnějším světem. Nekomunikuje s tím vnějším světem a taky jakoby více
se mu brání v tom, aby se nakazil tímto světem, i hříšným - v uvozovkách. Včetně
toho, že až do pětadvaceti let, když chtěl jít člověk na hodinu a půl volna v průběhu
dne (a to ani ne každý den), tak musel jít s někým. Když jsem viděl studenty pražské
teologické fakulty a seminaristy, tak je to úplně o něčem jiném.
Já sám si myslím, že v současné době, i přesto, že opravdu vidím kolik
kandidátů začíná na pražské fakultě a kolik jich končí, tak i přesto se mi zdá, že to je
lépe než v Polsku. Což já na začátku jsem litoval a možná jsem i trochu odsuzoval,
když jsem viděl, že tady v Praze někdo rezignoval po třech, čtyřech, pěti letech, i když
byl třeba poslaný do Říma na studia. Ale v současné době ne! Myslím si, že je to
dobře, že ten člověk si může opravdu nějak ve svobodě vstoupit do toho. Zde mladý
člověk má možnost pořád vlastně ...kdykoliv rezignovat, až do toho jáhenského svěcení.
Protože v Polsku j e problém ten, že jestliže někdo vstoupí do semináře, tak celá
rodina, celé okolí, celá farnost očekává, že se stane knězem. A pokud to neučiní, tak je
to opravdu velké zklamání pro všechny. Jsou pak lidé, kteří se stanou kněžími, ale
kdyby opravdu nebylo právě toho tlaku, tak by možná rezignovali v průběhu semináře.
Na závěr dokonce P. Stanislav vyslovil tato dvě zásadní vyznání:
Protože skutečně to je povolání ke kněžské službě, ale i k celibátu. To jsou dvě
odlišná povolání. A to se mi zdá jako velice dobře, že j e tady ta možnost. V Polsku se
to tak nebere, a proto si myslím, že je to trošku umělé. Je to trošku umělé, protože ten
kněz, který nemá být řeholníkem, je opravdu pro lidi postaven. To znamená, že on se
musí také poprat sám se sebou.
Myslím si, že tady ten bohoslovec, který ukončí seminář, má větší předpoklady,
což neznamená samozřejmě automaticky, že takovým bude, že j e jakoby vzatej z lidu a
pro lid dán. A že opravdu bude takovým. Bude si uvědomovat, že je bratrem pro bratry
a bratrem pro sestry, jo. A samozřejmě prostřednictvím té kněžské služby j e takovým
zástupcem Ježíše Krista.
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Důsledkem toho, co tu P. Stanislav uvádí, je i potřeba revidovat poněkud
kvantitativně zploštělé chápání obsahu toho, co je onou krizí kněžství v současné
západní společnosti: zatím se její hodnocení soustřeďuje na malý počet zájemců o
kněžství, malou společenskou prestiž kněží a (zejména ve vyspělých státech Západu)
významný počet kněží, kteří toto své poslání opouštějí. Stranou tu však zůstává otázka
kvality těch, kteří se pro toto poslání dnes rozhodují a vytrvají v něm.
Každopádně samotná kvalita přípravy kněží nehraje pro srovnání s Polskem
rovněž roli onoho faktoru, který by zdůvodňoval tak zásadní rozdíly v zájmu o
kněžskou službu.
2)
Co se týká vztahů s biskupy, lze říci, že kněží z mého souboru si na ně vesměs
stěžují (byť ne příliš radikálně - spíše rezignovaně). Ovšem Poláci, při hodnoceních
služby u nás, vztah s našimi biskupy naopak vyzdvihují: Překvapující bylo, jak
pozitivně kněží z Polska hodnotili přístup, který k nim mají čeští biskupové. Zaujal je
jak zájem biskupa o pastorační situaci ve farnosti, tak i zájem o kněze samotného.
Musíme ovšem počítat s tím, že kněží srovnávali přístup, jaký k nim mají na jedné
straně biskupové čeští a moravští, a na druhé straně biskupové polští. [Opatrný 2005,
s. 47]
Tuto skutečnost podtrhuje i P. Stanislav, který hodnotí přístup kardinála Vlka
kjeho osobě jako jednu z věcí, která ho hned po příchodu do Česka mile překvapila.
Z Polska jsou kněží od biskupů zvyklí na mnohem autoritativnější styl jednání (a
řízení). V uvedené studii dokonce jeden z polských kněží s povděkem konstatoval, že
naši biskupové se v jednání s člověkem nechovají jako sám Bůh (ve smyslu bohorovně
- pozn. JZ.). [Opatrný 2005, s . 47]
3)
Na poli vlastního řízení církve jako instituce je podstatnou otázkou finanční
situace: Zde je třeba jasně říci, že polská církev je bohatá. V Polsku církev představuje
ekonomicky úspěšnou instituci: Finanční situace kněze v Polsku je opravdu natolik
dobrá, řekl bych až moc dobrá, že je to prostě pro kandidáta kněžství určitá vidina
dobrého zajištění. Proto mám také úctu vůči polským kněžím, kteří přicházejí sem,
protože oni sem nepřicházejí proto, že musejí z různých důvodů, ale proto, že opravdu
chtějí. Protože, při nejmenším ti, co pracují od Varšavy dolu, tzn. to centrální Polsko
plus jih Polska, tam jsou ti kněží ve velmi dobré ekonomické situaci. Takže to si
myslím, že tam hraje svoji roli. (P. Stanislav)
Česká církev naopak neustále zápasí s nedostatkem finančních prostředků,
který pak přímo souvisí (viz podkapitola 6.3.2 pasáž věnovaní laikům) i s nedostatkem
71 Průměrná nominální m zda v národním hospodářství dosáhla úrovně 19 030 Kč. V podnikatelské sféře přitom
činila 19 053 Kč, ve sféře nepodnikatelské (organizace plně nebo částečně financované ze státního nebo
místního rozpočtu a instituce, které nehospodaří za účelem dosažení zisku) 18 954 Kč. V pojetí na přepočtené
počty zaměstnanců (po elim inování vlivu zkrácených pracovních úvazků) představovala (v národním
hospodářství) částku 19 631 Kč. Zdroj: roční zpráva MPSV za rok 2005: http://w w w .m psv.cz/cs/2744 Průměrný
plat duchovních v roce 2005 činil 13 607 K č (Zdroj: Katolický týdeník 19/2006 s. 2)
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lidských zdrojů. Laiků, kteří by měli pracovat v odborných strukturách, v diecézních či
katechetických centrech atp., se nedostává, jelikož nemohou být adekvátně zaplaceni.
Ve srovnání s tím se církev v Polsku jeví jako funkční „komerční instituce“: má
k dispozici své rádio s miliony posluchačů (rádio Maryja), vlastní university (Lublin,
Krakov), samostatný sociologický ústav atp. Tedy zatím, co katolická církve u nás
vypadá jako sice více demokraticky řízená, ale neefektivní instituce, je církev v Polsku
sice direktivněji řízená, ale mnohem efektivněji fungující institucí.
Jaký dopad má toto na atraktivitu kněžského povolání, a tím i prohlubování
krize kněžství, není snadné jednoznačně určit. Srovnáním s jinými státy, kde možnosti
církve byly (a ještě i jsou) srovnatelné s těmi polskými —např. v Německu, Nizozemí,
Belgii i USA - se dá usuzovat, že samotná ekonomická síla církve krizi kněžství
úspěšně nečelí. Jde spíš o to, jak se promítá do roviny následující.
(4) Rovina společenská
Zde přicházíme k nejzjevnějšímu rozdílu mezi situací českou a polskou:
Určitě zde hraje roli jedna věc a to, že v Polsku je církev a prestiž kněze vůbec
na vysoké úrovni. To znamená, že ten kněz —to je někdo. Je tak vnímanej a má velkou
autoritu a velkou úctu ze strany společnosti. Což tady není. Tady to je opravdu .. tedy
naštěstí už jsem dlouho neslyšel slovo „jlandák“jo, ale opravdu je to někdo, kdo je
prostě nepochopitelný pro širší veřejnost a spíš ho vnímá jako člověka, kterej je
nějakej nešťastník. (P. Stanislav)
Ještě syrověji to vyjádřili polští kněží z výzkumu, na který se tu odkazuji: Kněz
tu (v ČR) neznamená vůbec nic. [Opatrný 2005, s. 45] Nejvíce je překvapilo, jak
mizerné postavení má kněz v české společnosti. Vnímali markantní rozdíl mezi tím,
jak je to u nás, a na co byli zvyklí v Polsku. Poláci říkají a data ze 4. kapitoly to
potvrzují, že na tomto poli hraje výraznou roli prestiž kněze v Polsku. V Polsku je
přirozené být knězem [Opatrný 2005, s. 45].
Už teď je vidět, že tato skutečnost aspiruje na jeden z rozhodujících důvodů
(ne-li přímo ten hlavní), proč je v Polsku několikanásobně větší zájem o kněžské
povolání než u nás. Nemohu samozřejmě ignorovat vlastní duchovní dimenzi
jakéhokoliv povolání (tedy nejen ke kněžství), byť spadá za hranice sociologického
zkoumání, ale onen propastný rozdíl ve společenském postavení církve i prestiži kněží
nelze ignorovat též. Zatímco mladý muž v naší zemi, který se chce plně nasadit pro
službu Bohu i lidem, má jako kněz perspektivu, že bude společenským outsiderem,
nejen špatně placeným, ale rovnou handicapovaným pro to, aby byl ve veřejné
společenské debatě brán vážně, navíc zaměstnancem nefunkční, chudé a společensky
nemilované instituce, má jeho polský vrstevník se stejnou motivací perspektivu vysoce
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společensky ceněné (i finančně hodnocené) služby u prestižní instituce, která má
širokou paletu nástrojů, kterými může jeho službu podepřít.
(5) Vnitřní život církve
a) Život ve farnostech u nás : převažují starší lidé, charakteristický je nezvyk
vytvářet společenství a věřící se scházejí pouze v kostele atd. (viz 5. a 6. kap.). Je to
podstatně podmíněno desítkami let života v režimu, který jinému stylu křesťanské
existence záměrně bránil (viz kap. 3.)
Život ve farnostech v Polsku charakterizuje P. Stanislav takto: Další věc je ta,
že život v polských farnostech je velice živej. To znamená, že ten malý človíček od
začátku pořád roste ve společenství. V živém společenství, kde je také pořád v kontaktu
s knězem, protože tam těch kněží je tolik, že prostě ten kaplan, protože skoro každá
farnost má kaplana, minimálně jednoho, je má na starosti. A je to samozřejmě mladý
člověk má 27, 28, 29 let jo. A on prostě umí děti a mladé lidi opravdu přitáhnout. On v
nich umí vzbudit takovou ...nadšenost a oni vidí, že to je normální člověk, šťastný,
bezvadný a tak.
Tento zásadní rozdíl nejspíš nemůže dostatečně korigovat ani to, že u nás jsou
jak v různých službách, tak i při samotné mešní liturgii aktivní někteří laici mnohem
víc, než je zvykem v Polsku. Dokonce polští kněží tento rys, který se u nás pokládá za
samozřejmý kvůli faktickému naplňování všeobecného kněžství laiků a tedy za určité
„laické právo“, interpretovali v drtivé většině jako nouzový

stav způsobený

nedostatkem kněží [viz Opatrný 2005, s. 46-47].
b) Život diecézních kněží u nás: Diecézním kněžím hrozí lidská izolace
(podrobně viz 6.3.3). Téhož si všimli polští kněží, kteří ve srovnání s milým
překvapením, které jim připravila spolupráce s českými biskupy, jsou situací
izolovanosti diecézních kněží zaskočeni: Víceméně opačně hodnotili spolupráci
s českými kněžími, včetně okrskových vikářů/děkanů. Překvapila je uzavřenost českých
kněží, kterou často připisovali obranným návykům ještě z doby komunistické vlády.
Setkali se s českými kněžími na vikariátních/děkanátních konferencích a kněžských
dnech a hodnotili je jako prázdná. Zdá se, že kněží z Polska u nás nenalézají živá
společenství kněží [Opatrný 2005, s. 47].
Život diecézních kněží v Polsku srovnává P. Stanislav s tím, co vidí u nás,
takto: Myslím si, že tady je to trochu problémové v tomto - v té České republice nebo
pardon .. v naší diecézi teda, nevím ja k na Moravě, ale v té naší diecézi to j e právě to,
že v Polsku ty kněží hrozně držej pospolu. To znamená, že svátky, narozeniny, poutě,
společné setkání ročníku —prostě to se dělá. Já nevím, zda-li jsou týdny, aby se ti kněží
nepotkali. A to je velká síla. Prostě, že oni můžou přijít, ponadávat, vyjádřit se,
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sebelitovat, ale spolu s jinýma. Té samoty tam zdaleka tolik není... U nás je to trochu
tak, že každý žije na tom svém vlastním pískovišti. (P. Stanislav)
Ze srovnání je patrné, že jsem narazil na třetí zásadní odlišnost mezi českou a
polskou situací: polští kněží se zdaleka tak nemusejí obávat samoty, jako kněží u nás.
Přitom právě samota je jeden z hlavních důvodů, proč kněží své poslání opouštějí. Jde
tedy o významný faktor krizi kněžství prohlubující nebojí naopak bránící.
Závěrečný souhrn:
Konfrontace české a polské situace z hlediska faktorů, které se podílejí nebo
mohou podílet na krizi kněžského povolání, ukázala zejména dva zásadní rozdíly,
které lze pokládat za rozhodující příčiny zcela jiné tváře kněžství u nás a v Polsku:
1)

Důvod je v rozdílu společenského postavení církve a kněze jako jejího

reprezentanta. U nás je kněz přetížený a přitom nevážený zaměstnanec nevýkonné
neziskové organizace, která nemá žádnou společenskou prestiž, naopak většina občanů
jí nedůvěřuje, zatím co v Polsku je váženým specialistou prestižní úspěšné „firmy“,
která má výrazný vliv na celý veřejný prostor a je i ekonomicky prosperující.
2)

Druhá věc je vnitřní život církve. U nás je život ve farnostech spíše

živořením (něco jiného jsou aktivity menších skupin nebo v rámci nových hnutí - to
ovšem zasahuje jen malou část těch, kteří se pravidelně života církve účastní). Tím
jsou ohroženi i diecézni kněží, kteří se snadno ocitají v osamění. V Polsku farnosti
charakterizuje pulzující život, což je dáno významným historickým rozdílem vývoje
místní církve posledních padesáti let: přestože i tam měli komunismus, nebyla církev
tolik decimovaná a hrála neskonale významnější roli (i když i tam měli své mučeníky).
U nás se podařilo totalitnímu režimu společensky i vnitřně církev natolik zdecimovat,
že se ochromil její vnitřní život (včetně dlouhodobé absence biskupů) a ze strachu
katolíci přestali spolu na veřejnosti komunikovat. Podmínky k takové degeneraci
církve byly ovšem připraveny vývojem české společnosti v několika posledních
staletích, zvláště pak po 1. vatikánském koncilu (viz 3. kapitola)
Jako vedlejší výstup této konfrontace vyšlo upozornění, že pro skutečně
komplexní posouzení charakteru krize kněžství je kromě kvantitativních faktorů,
kterými se zabývám ve své práci, nutné vzít v potaz i rovinu kvalitativní. Tu sice
v současné době nelze reprezentativně prověřit (neboť základem toho by musel být
longitudinální výzkum kněží, kteří se u nás rozhodovali ke kněžství po roce 1990), ale
nemůže být přehlížena při debatách o krizi kněžství u nás (resp. v západní civilizaci) i
o polské anomálii.
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8

Závěr

V práci jsem se zabýval problematikou krize kněžského povolání a mým cílem
bylo zjistit příčiny resp. důvody i podobu krize současného (římsko)katolického
kněžství u nás.
První kapitolou jsem si připravil půdu pro analýzu obsahu kněžství. Sledoval
jsem jej od tradiční podoby obřadníka přes vývoj v židovství až do proměny této role
v křesťanství. Toto zcela nové pojetí vychází zpřevrácení rolí: V nekřesťanských
světech je kněz resp. obřadník především specialistou na to, jak si příslušná božstva
naklonit, zatímco v křesťanském pojetí je tím, kdo stojí o náklonnost (člověka),
primárně sám Bůh. V této radikálně nové situaci kněz pak sehrává úlohu toho, kdo
poskytuje své bytí,

aby se tato Boží náklonnost k lidem mohla „vtělit“ do

časoprostoru. Dále jsem v této kapitole vymezil faktory, které pro každé skutečné
kněžství vytvářejí podstatný kontext: civilizační, kulturní, historickou, společenskou,
psychologickou a teologickou rovinu. To mi poskytlo hlediska pro můj další postup.
Ten jsem metodologicky upřesnil ve 2. kapitole.
V kapitole třetí zabývající se historicko-sociologickým exkurzem dějin kněžství
jsem po souhrnu hlavních rysů předkřesťanského kněžství mapoval roli kněze nejprve
v dějinách všeobecné církve apoštolské a následně v průběhu dějin západní církve
římsko katolické. V posledních dvou staletích jsem se pak soustředil hlavně na vývoj
týkající se našeho území. Tímto exkurzem jsem ukázal, jak v momentu, kdy původní
očekávání brzkého „druhého příchodu Páně“ bylo třeba nahradit očekáváním konce „o
kterém nikdo neví, kdy nastane“, vznikl zásadní problém dějinné role církve, a tím i
pojetí kněžství. Při jakémkoliv dalším řešení daný historický kontext (zejména kulturní
a společensko-politický) zásadně určoval život kněží a jejich žité kněžství. Poukázal
jsem však i na svědectví těch, kteří překročili ve své době běžný rámec realizace
kněžského povolání, čímž dosvědčili, že i v těch obdobích, která se vyznačovala
výraznou rigiditou a unifikovaným prožíváním kněžské role, je místo pro jeho
originální a nadčasové ztvárnění.
První a třetí kapitolou jsem si prostřednictvím zpracovaného faktografického
materiálu připravil pozici pro kapitolu čtvrtou, která byla věnována kněžství
současnému. Ve čtvrté kapitole jsem se již cíleně zabýval tím, jaké jsou empiricky
doložitelné podoby krize kněžství i zdali je tato krize specificky českým problémem,
neboje projevem faktorů, které naši situaci přesahují. Zde se jasně prokázalo, že krize
kněžství u nás kopíruje krizi kněžství v celé západní společnosti, vyjímaje „polský
případ“. Dále jsem ve čtvrté kapitole předložil argumenty, které prokazatelně
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dokumentují krizi kněžství projevující se u nás: je charakteristická nedostatkem počtu
kněží ve srovnání s dosavadním církevním uspořádáním (chybí cca 50%), přičemž
naprosto zásadní podíl na tom má malý počet nových zájemců o kněžské povolání.
Z těchto úvodních kapitol se již generovaly případné zdroje současné krize, a to
nejen s ohledem na předchozí komunistický režim. V první instanci se zde ozřejmily i
faktory, které nás opravňují tvrdit, že tato krize je realitou a nikoliv všeobecně
sdíleným předsudkem.
V kapitole páté jsem vytkl témata, která se již z literatury jevila jako klíčová pro
popis sledované krize - kněžské vzory, výchova a vzdělávání, vliv kněžských komunit
v souvislosti s celibátem, vysoké nároky na individuální péči o všechny, kteří o ni
požádají, náročnost rozhodování. Tato zásadní témata jsem dále propracoval v kapitole
šesté, vycházející z rozboru výpovědí, které jsem získal.
V práci jsem prokázal, že krize není specificky českým problémem, jde o
celkovou krizi kněžství v západní civilizaci od poloviny 20. století (kap. 3., 4. a 5.).
Souvisí s kulturními, historickými, společenskými i psychologickými faktory, které
tuto civilizaci charakterizují: individualismus, konzumní orientace, nedůvěra ke všem
tradičním institucím (stát, odbory, vědecké instituce, církve apod.) a autoritám
(zasahuje i tradiční katolické země - viz Gallagher o Irsku ve 4. kapitole).
Výše uvedené vyplývá z důrazu na osobní svobodu. Typický reprezentant naší
společnosti si ponechává „otevřená zadní vrátka“, aby mohl co nejvolněji měnit svá
rozhodnutí podle okolností [viz Sullerotová 1998]. Také proto jsou volby, mající
charakter definitivního rozhodnutí, vytěsňovány nebo aspoň odsouvány.
Když se pak takové povolání, ze kterého nelze jednoduše couvnout, vykonává
•

v nefungující organizaci, která se o svého člena patřičně nestará

•

ve velkém fyzickém i psychickém vypětí

•

často i v osamocenosti popř. v izolaci -

není divu, že o takové povolání není v našem (viz výše popsaném) prostředí
výraznější zájem. Kněžství tyto rysy nese, a i proto spadá do kategorie u nás
nepopulárních povolání.
Důsledkem individualismu ve společnosti jsou i zvýšené nároky na pomáhající
profese, k nimž z hlediska charakteru kněžství také patří - především pro nutnost
maximálního nasazení a pro trvalé ohrožení samotou (nejen kvůli celibátu, ale zejména
kvůli absenci dobrých lidských vazeb —kap. 5. a 6.).
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Anomálii představuje z historických a kulturních důvodů Polsko (viz 4., 6. a 7.
kapitola). Zejména v českém prostředí se ukazuje, že společenský status kněze je
velice nízký, i když nejde jen o problém český.72 Tento fakt se jasně prokázal ve čtvrté
kapitole, ovšem nejzřetelněji se odráží v komparaci se statutem kněze v Polsku (viz 7.
kapitola).
V

českém prostředí jde spíš jen o prohloubení krizových rysů charakteristických

pro přístup ke kněžství v západní Evropě i USA, přičemž fázi masivních odchodů
kněží [viz. Cozzens 2003, s. 118], která byla typická především pro USA a tradiční
země západní Evropy, v našich podmínkách eliminovalo násilné omezení kandidátů
kněžství v době komunistického režimu (numerus clausus). U nás jsou odchody kněží
relativně řídké (viz 4. kapitola, Výroční zprávy pražské arcidiecéze); naprosto
rozhodujícím faktorem úbytku kněží jsou úmrtí v důsledku stáří.
Mám-li odpovědět na ústřední otázku své práce Proč je kněžství u nás
v současné době v krizi?, pak na základě zjištěných výsledků konstatuji, že je to v prvé
řadě proto, že kněžství ve svém současném pojetí není pro dnešní muže dostatečně
atraktivní výzvou k naplnění života - a to i tehdy, když jej chce investovat do služby
Bohu. Římskokatolická církev u nás zatím nevytváří pro takto (v současnosti)
mimořádně náročné povolání dostatečné podmínky.
Druhý, v zásadě duchovní důvod, je civilizační: Souhrnně je možno říci, že
krize kněžství v současné ČR je konkrétním případem krize jakéhokoliv celoživotního
povolání v celé západní civilizaci. Je důsledkem přesvědčení, že člověk celoživotním
slibem deformuje svoji svobodu. Toto přesvědčení rozbíjí základy nejen kněžství, ale i
manželství a rodičovství (viz data o sňatcích, rozvodech a dětech).7

72 Jiří Skoblík: Představený německých rektorů kněžských seminářů se v yslovil k nedostatku pastýřů a ženců na
duchovním poli - viz http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/nedostatek knezi.htm
73) K tomuto se vyjadřuje i Roger Schiitz, první převor ekumenické kom unity v Taizé (sám evangelík) v
„programovém prohlášení“ Žít dnešek s Bohem:
Č istota celibátu j e možná je n skrze K rista a je h o evangelium. To j e p o třeb a p řip o m ín a t všem, ... kdo
opustili ženu, děti, p o le ... Musíme zdůraznit, ž e Kristovo učení ja k o m anželství, tak o p a n ic tv í a panenství,
zů stá vá stejně revoluční dnes, ja k o bylo v p rvn ích dobách. ... Kristus za v e d l n ový řád. V Církvi j e už možnost
dvou povolání, jso u tu d v ě tvrdé cesty, značené odříkáním, omezením, obětí. M anželství s jedním partnerem bez
možnosti rozlu ky je totiž srdci p a d lé h o člověka p á v ě tak m álo přirozen é ja k o celibát. M a n želství i celibát jso u
s ta v y po výtce křesťanské. Skrze K rista se sá v a jí předobrazem Království, které přichází. O ba stavy ukládají
těžk é životní podmínky, j e ž se dají zachovávat je n z lásky ke K ristu a evangeliu. [Schiitz 1970, s. 51-52]
Č istota srdce m ů že být pro žívá n a je n v dobrovolném a radostném o d řík á n í se se b e sama, abychom svůj
živ o t dávali za ty, které milujeme. A toto da ro vá n í sebe sam a předpokládá, že s e smiřujeme s tím , že ve svém
cítěn í budeme často zraňování. N en í p řá te lstv í b e z očišťujícího utrpení. N en í lásky k bližním u b e z kříže. Toliko
kříž nám dává poznat, j a k nevyzpytatelně hluboká j e láska. [Schiitz 1970, s. 83-84]
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Krizi kněžství jsem sledoval zejména z pohledu kvantitativních kritérií - a tam
je jasně prokazatelná. Nabízí se však přístup, na který jsem upozornil už v 7. kapitole,
kde jsem konfrontoval polskou situaci kněžství se situací u nás: tímto tématem by se
bylo možno dále zabývat, především sledováním zejména kvalitativních kritérií
kněžského života (tedy účinnosti jejich pastoračního působení). V tomto směru se
nabízí studie dalšího rozsáhlého problému, na který jsem při svém bádání narazil, ale
kterým jsem se primárně ve své práci nezabýval. Toto téma by bylo dobrým návodem
pro zpracování z teologických pozic. Katolické teologii to současně klade otázku po
účinnosti (resp. neúčinnosti) svátostí spojených s posláním: svátosti kněžství a
manželství.
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Resume

The thesis deals with the crisis o f the Roman-Catholic priesthood within the
Czech Church and society. It aims to provide evidence of this crisis, to describe it and
document its appearance, identifying possible sources of its present form. The study
aims to answer the crucial question: Why is the contemporary priesthood in our
country in this crisis?
A historical discussion sets the context in which the priesthood was formed
during the key periods of the world history of the Roman-Catholic Church, and later
also the Czech church. It traces the formation of the clerical role in direct relation to
historical events, up to the contemporary conception of the priesthood and the form it
takes in this country. Using quantitative data and empirical research by

research

agencies as well as original qualitative investigation, the thesis analyses the levels that
play a key role in the form of this crisis. Based on these methods, the thesis suggests
sources or reasons for this crisis and answers the question of why this crisis is felt by
priests and many other members of the Roman-Catholic Church.
The thesis’s main contribution lies in its mapping of the original aspects of the
Roman-Catholic conception of the Christian priesthood which seeks its fulfilment in
the history of the Church. The study offers an insight into these problems discussed
through an examination of the available literature and reflected experience of diocesan
and monastic priests. The deductions of the study are closely connected with its Czech
setting and the specific conditions of the Czech Church, particularly on social,
organisational, psychological and theological levels. There is no one cause for this
crisis, but on the basis of acquired scientific knowledge the study profiles a number of
sources which offer meaningful answers to the research question. One such piece of
verifiable knowledge is, for instance, the lack o f attractiveness o f the priestly career to
prospective applicants. Conclusions are demonstrated and complemented by similar
researches on the subject.
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Rejstřík pojmů
celibát - zřeknutí se manželského života, od 11. stol. v západní církvi povinný předpoklad
duchovních úřadů s výjimkou jáhenství
církev - řec. Kyriaké - Pánův dům (obec), křesťanské společenství
diecéze - správní území v rámci katolické církve
ekumenismus - úsilí o jednotu všech křesťanů
evangelium - řec. Eu angelion - radostná zpráva, literární druh popisující život Kristův
jáhen - klerik s nižším stupněm kněžského svěcení
klérus - duchovenstvo
konfese - vyznání, církev se specifickou věroukou
kongregace - řehole nebo jiné náboženské sdružení nemající slavné sliby
konverze - přeměna, přistoupení k nějaké církvi
konvertita - obrácený, ten, kdo přestoupil k církvi
konsistoř - rada církevních správních úřadů, administrativní církevní úřad
laik - křesťan nepatřící k duchovnímu stavu
liturgie - bohoslužebné obřady, kultické zpřítomňování Kristova díla spásy
pastorace - duchovní správa, péče o život v křesťanské víře
protestantismus - soubor církví vzniklých působením reformace v 15. - 17. stol.
salesiáni - kongregace věnující se výchově mládeže, založená sv. Janem Bosco

sekularizace - zesvětštění, vytlačování náboženství z jednotlivých oblastí lidské činnosti a
lidského myšlení
seminář - kněžský seminář, instituce zajišťující internátní výchovu adeptů kněžství
spása - záchrana, stav přijetí Bohem, radikální záchrana člověka Bohem
svátost - symbolické jednání zpřítomňující skrze víru spásné jednání Ježíše Krista
vikář - v katolické církvi představený oblastní správní jednotky církve
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Přílohy
Příloha č. 1
Přesto Ježíš učinil několik zásadních kroků, kterými hluboce osobní ráz takto nově
pojaté zbožnosti (navazující na nelepší tradici Izraele) spojil s nezbytným rozměrem
společenství, čímž jí nejen vzdálil od individualistického či elitářského pojetí (které se v té
době uplatňovalo například v gnózi a hrálo podstatnou roli například v počátečních etapách
buddhismu), ale „zadal“ tím svým následovníkům určité směrnice pro vytváření církve i
obsah případného kněžského poslání:
1) Lásku k bližnímu postavil na roveň lásce k Bohu a jejich spojení označil za vrchol
zbožnosti: „Mistře, které přikázáni je v zákoně největší?" On mu řekl: 'Miluj Hospodina,
Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. 'To je největší a první
přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'Na těch dvou
přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. “ [Bible 1993, Mt 22,36-40]
2) Jeho následovníci mají vytvářet skutečné společenství, které má nárok zasahovat do jejich
života a určitým způsobem se jejich život má rozhodování tohoto společenství podřídit:
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého
bratra. Nedá-li si říci, přiber s sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří
svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi;
jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti pohan nebo celník. Amen, pravím vám,
cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v
nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj
nebeský Otecjim to učiní. [Bible 1993, Mt 18,15-19; srv. J 20,23]
3) V rámci společenství učedníků jsou určité role, které jsou důsledkem osobního vyvolení
Ježíšem: Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a
krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou
církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na
zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. “ [Bible 1993, Mt
16,17-19; srov. J 21,15-23; Mt 10,1-4 a paralely]
4) Svým učedníkům dal jasné misijní poslání: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svátého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto věku. [Bible 1993, Mt 28,18-20 a paralely, srov. Sk 1,8]
5) Ustanovil Eucharistii: Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy:
„ Vezměte, toto jest mé tělo. “ Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho
všichni. A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.
Amen, pravím vám, že nebudu již piti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový
kalich v Božím království. “ [Bible 1993, Mk 14,22-25 a paralely; IKor 11,23-26]
Smysl této „večeře Páně“ pak nejjasněji vyjadřuje janovská verze Evangelií - jednak
v rámci jedné z nej dramatičtějších „disputací“, kdy Ježíš sám sebe označí za „Chléb života“
[Bible 1993, J 6,22-59], a pak zejména v podobenství o dobrém pastýři [Bible 1993, srov. J
10-10-18] : Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, takjako mě zná Otec a já znám
Otce. A svůj život dávám za ovce. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej
dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem
přijal od svého Otce.
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Príloha č. 2
Ukázka začátku známé Bridelovy básně-modlitby předkládá osobní rozměr
žitého kněžství. Je ukázkou nepompézní, neobřadní barokní zbožnosti. Je jasným
dokladem toho, jak osobní postoj bourá dobové předpoklady.
Bedřich Bridel SJ
CO BŮH? ČLOVĚK?
Co Bůh? Člověk?
Kdokolivěk?

Tak ja k mohu, o mém Bohu

Co já ? Co ty?

i pospíchám,

Bože svátý?

k nohám padám,

Já hřích, pych, lest:

chvály skládám,

tys sláva, čest.

ja k i první, tak v poslední

Já hnis, vřed, puch:

okamžení.

tys čistý duch.

Příloha č. 3
Jan Konzal k období totality: „Zásadním problémem nebyla ani tak izolovanost
skupin. Problém byl především v tom, že značná část napříč „podzemí i nadzemí“ —do
„podzemí“ patřily i řády a kněží s odňatým státním souhlasem - se nechala zlákat
vidinou restaurace předkomunistické církve, ačkoli komunismus nebo přinejmenším
reálný socialismus už sídlil vjejich duších. Je to podobný proces diferenciace jako
třeba u podnikatelů. Jen někteří z nich změnili smýšlení, zatímco většina vydělává
kapitalisticky a pracuje socialisticky. Koncil nepřijala většina duchovních ani po
převratu, právě naopak, věděla, že s ním nechce mít nic společného. Další divergence
v ,, podzemí“ byly stejné jako v „nadzemí": vzájemná závist ohledně šancí v kariéře.
Mám na mysli zcela konkrétní vlivné osobnosti, které stále bezohledněji rivalizovaly.
Jinými slovy: v našem českém vývoji se nutně projevila celková krize církve, její
většinová neochota k reformě, ohrožující výhody etablovaných pyramidálních struktur
moci. Koncil tuto většinu popuzuje právě tím, že míří ke komuniální eklesiologii, tedy k
pojetí církve jako společenství, ne jako mocenské pyramidě totalitní moci. “
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1)Uvedení do tématu m é práce
1) Vymezení historického kontextu
Role kněze v katolické cirkvi se od druhé poloviny šedesátých let minulého století
začala rapidně měnit. V tomto období doznala jeho role uvnitř katolické církve i
navenek zásadních změn. Stalo se tak v přímé souvislosti s II. vatikánským koncilem.
Nastalé změny se nedají srovnávat s ničím obdobným od dob prvotní církve. Tyto
proměny se netýkají jen střední Evropy, ale v zásadě celého euro-amerického světa.
Pravděpodobně se toto bouřlivé období podepsalo i na všech ostatních místech, kde
katoličtí kněží vykonávají svou službu. Ve své práci se budu věnovat krystalizaci
nového pojetí kněžské role, především pak jejímu vyústění do současné situace
v Česku. Role kněze je chápána stále jako klíčová pro společenství církve. Pojetí
kněžského povolání s nímž se ještě v padesátých letech samozřejmě počítalo, se
dostalo po koncilu na okraj zájmu. Radikálně se mění i pojetí církve, liturgické
předpisy, způsob slavení svátostí atd. Úloha kněze se stává stále více diskutovaným
tématem. To, co bylo po řadu staletí neochvějné, se během dvou generací dostalo do
krize, tedy na rozcestí. Dřívější jistoty, výhody i oběti spojené s kněžským povoláním
se rozplynuly, a na jejich místo se povětšinou dostavila ztráta orientace i motivace, ale
také strach z osamělosti, z nepochopení většinovou společností i členy církve. Doba
totalitního režimu pochopitelně přinášela řadu omezení, trápení, komplikací a hrůz,
které znesnadňovaly přerod starého chápání kněžské služby v postoj nový, ovšem další
vývoj jasně ukázal, že se jedná o zásadní transformaci uvnitř církve, na kterou má
aktuální politické zřízení jen minimální vliv. Cílem tohoto dění je projasnit úlohu
kněze a vrátit jí její původní ráz.
2)
Zacíleno na proměny
V závěrech II. vatikánského koncilu je jasně patrný důraz na důstojnost křtu
společně s všeobecným kněžstvím. To představuje výrazné snížení prestiže a
výsadního postavení kněžského svěcení. Celibát je postaven naroveň manželství. Již
není považován za posvátnější formu života. V posledních desetiletích je možno
sledovat těchto několik základních posunů v postojích ke kněžskému povolání a) od
zakládání si na výsadách, vyvyšování k účastenství s ostatními b) od kultického
kazatele k mystagogovi, nositeli tajemství, jenž vede (duchovně) svůj lid k tomu, aby
si uvědomoval Boha ve společenství, které utváří c) od osamělého strážce pořádku
k službě a spolupráci d) od spirituality kněžské k spiritualitě sekulární, která respektuje
rytmus farního života a poskytuje prostor k pastýřské službě e) od záchrany duší
k osvobozování lidí
3) Zevrubný popis současné situace
Tvář kněžství se mění, ovšem zdaleka ne všichni jsou na to připraveni. Navíc jeho
nová podoba nalézá pramálo podpory ve vlastních strukturách církve. Vzniká napětí
mezi realizací kněžské služby v prostředí místní církve a plněním představ
představených, mezi touhou dodržet sliby a pochybností o jejich smyslu v konfrontaci
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s životním stylem většinové společnosti. Kněz podstupuje velký boj o svou integritu.
Pravidla jeho církve se výrazně míjejí s realitou, které musí každý den čelit. Osobní
identita těchto mužů, opírající se především o identifikaci s rolí kněze a funkcemi
spojenými s tímto povoláním, je vystavována nesmírným tlakům. Staré prostředí,
v němž se utvářela tato identita, nenávratně zaniklo. Nové prostředí se v mamutím
kolosu katolické církve rodí jen velmi pomalu a zdráhavé.
Přijetí nového modelu, jak jsem jej nastínil v předešlých několika bodech, má stále
mnoho odpůrců, kteří pochybují o legitimnosti a správnosti těchto změn, přesto, že
byly vytyčeny samotným koncilem, tedy autoritou nejvyšší. Obtížně se kněžím utváří
identita i v rámci svého kolegia. Řada spolubratrů není heterosexuálně orientována.
Někteří přesto, že jsou heterosexuálně orientováni, neumějí vycházet se ženami, děsí
se jich a vyhýbají se jim. Domnívají se, že celibátní kněžská služba je řešením jejich
komplexu. Kněžské povolání se dostalo na totální výspu atraktivnosti pro mladé
katolické muže. Již dávno se nejedná o nejváženější způsob života, o jaký mohl mladý
chlapec usilovat. V takto ohroženém prostředí pak nacházejí uplatnění i lidé s různými
poruchami osobnosti, a také homosexuálové, což identifikaci ostatním značně
komplikuje.
Pod zmíněnými tlaky se dostává do velkého ohrožení integrita každého kněze. Jak
toho, který si tuto cestu zvolil jako únik před něčím, co ho svazuje, tak i toho, který se
cítil být do své služby povolán. Toho, který si tuto cestu zvolil na přání svých rodičů,
či někoho blízkého, i ten, kterého tato cesta strhla a stal se do svého povolání
zamilovaným. Toho, který se spokojil s údělem mizerně placeného úředníka, i toho,
kterého jeho úděl naprosto naplňuje a aktivně spoluvytváří čtyři základy církve:
koinonii, liturgii, martirii,diakonii. Toho, který pedantsky plní vůli svých nadřízených
a neopomene jediný výnos vatikánské kurie, i toho, který se soustředí především na
službu ve své farnosti a rozvíjí živé společenství.
II) Hlavní téma práce
1) Rozvržení kapitol
Má práce se bude věnovat především ohrožené kněžské identitě a integritě kněžské
osobnosti. Integrita osobnosti kněze v současné církvi, je hlavním tématem mé práce,
zásadním výzkumným problémem, centrem pozornosti mého bádání.
V úvodu upřesním co je míněno integritou osobnosti obecně a co bude integrita,
popř.: integrita osobnosti, představovat v mé práci. První dvě kapitoly budou převážně
teoretickým úvodem do zkoumané problematiky. Zde budu vycházet ze studia
literatury: časopisů, knih, koncilních dokumentů atd., dále pak z písemných i ústních
výpovědí některých respondentů, kteří se v této problematice orientují a zažili dobu
před koncilem. První kapitola bude zaměřena na historický kontext zkoumané
problematiky. Zde se pokusím objasnit, na čem stála integrita kněze před II.
vatikánským koncilem, se zaměřením na l.pol.20.stol.
Druhá kapitola naváže úvahou o změnách, ke kterým církev vyzval koncil. Hlavním
tématem koncilu bylo tzv.“aggiomamento“, česky zdnešnění, tedy uvedení církve do
dialogu z tehdejší rychle se měnící společností. Jak se toto téma dotklo mnou
zkoumaného problému integrity kněžské osobnosti, bude hlavní otázkou této části mé
práce.

2

Třetí kapitola se bude již zásadním způsobem opírat o výstupy z mého výzkumu.
Stěžejní otázkou zde bude: Jaké předpoklady dává knězi studium a formace
v semináři pro integritu jeho osobnosti?
Ve čtvrté kapitole se budu ptát a) Čím ohrožuje integritu osobnosti kněze samotná
církev, tedy prostředí, do kterého kněz přichází pracovat. Jak se vyrovnává s nároky
představených a s nároky církevní obce, které má sloužit? b) Čím integritu kněze
ohrožuje většinová společnost? Zda ji nějak ohrožují podmínky života společnosti na
vesnici (vylidněnost, velmi stará populace) a ve městě (odosobnělost, příliš velké
farnosti).
V kapitole páté budu hledat odpověď na otázku: Jak se snaží kněží tyto ohrožující
vlivy překonat.
Na to bude navazovat kapitola šestá, ve které mě bude zajímat, jak se podle mínění
mých respondentů uskutečňují předpoklady koncilu v praxi. Jak se uplatňuje v církvi
kolegialita a subsidiarita, kterou koncil požadoval? Dále pak: Co by se mělo,
subjektivně - z jejich hlediska, v systému církve změnit, aby jim i deklarované
ohrožující vlivy nebyly tak nebezpečné? Co je podle nich zapotřebí změnit, aby měli
šanci tyto ohrožující vlivy lépe zvládat?
V závěru se pokusím shrnout situaci, ve které se nalézá integrita osobnosti českého
kněze 40 let po koncilu.
2) Doplňující okruhy
Následuje výčet otázek, kterými se budu ve své práci také zabývat: Jak se kněží
v Čechách vyrovnávají v dnešní době s úlohou, která jim byla svěřena? Jak a kde
především narážejí na nepochopení lidí, kterým slouží? Se kterými zákony, pravidly a
výnosy souvisejícími s jejich prací se nejčastěji dostávají do konfliktu? Jak vycházejí
se svými představenými, popřípadě s nejbližšími spolupracovníky? Spolupracují vůbec
s institucemi i osobami, které jim mohou pomoci nést tento úděl? Jak zapojují do své
práce a dění v místní církvi laiky? Jak se vyrovnávají s často protichůdnými
potřebami progresivní místní církve a hlubokým konservativismem církve universální,
reprezentované především domácí hierarchií? Jak reagují na výnosy římské kurie a do
jaké míry je pro ně současný papež autoritou? Jak se vyrovnávají s nezájmem drtivé
většiny našeho národa o jejich práci? Do jaké míry se jim daří naplňovat to, co slíbili
při svém svěcení? Jak čelí samotě? Kde berou sílu pro své náročné povolání? Kde
hledají oporu pro své rozhodování a vedení těch, kteří jim byli svěřeni? To všechno
jsou otázky, na které budu hledat odpověď.
III) Metoda sběru a zpracování dat
Sběr dat provedu ve dvou vlnách. První fáze bude formou dotazníkového šetření.
Dotazník ve tvaru dvoulistu formátu A4 bude obsahovat cca 30 otázek, z toho tři
čtvrtiny uzavřených. Touto cestou hodlám získat 80-100 vyplněných dotazníků od
kněží z Čech. Nepočítám s poměrným či rovnoměrným zastoupením jednotlivých
regionů. Výběr míst bude v zásadě řízený. Jelikož mnou zkoumané téma je poměrně
delikátní až choulostivé, bylo by utopií opřít se o náhodný výběr. Můj výběr bude u
jednotlivých respondentů podřízen ochotou spolupracovat. Bude se v prvé řadě opírat
o sociální síť lidí, na které mám kontakt Z této první fáze vzešlé významné okruhy a
témata budu dále zkoumat. V druhé fázi budu provádět semistandardizované
rozhovory na diktafon v délce zhruba 1hodiny. Tato interview budu provádět s
kněžími, kteří byli dotazováni již v první vlně a jejichž výpovědi se prokáží jako
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významné pro výzkum jejich integrity a identity. Tento vzorek doplním rozhovory
s vybranými autoritami současné české církevní scény. S některými budu komunikovat
pravděpodobně i pomocí elektronické pošty.
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