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1. ŽENA V CÍRKVI 

PROMĚNA CHÁPÁNÍ ŽENY V KATOLICKÉ CÍRKVI V PRŮBĚHU 

DVACÁTÉHO STOLETÍ 

 

 

Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé 

panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a 

nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil 

člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1, 26-27)  

 

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou postavení ženy v katolické 

církvi a to především ve 20. a 21. století. V práci se hlouběji nezabývám otázkou 

možnosti svěcení žen, i když není možné tuto problematiku zcela vynechat. Ještě 

méně se zabývám ženou jako řádovou sestrou. Cílem práce je ukázat proměnu 

společnosti a hlavně katolické církve v průběhu dvacátého století, ale i představit 

názory dřívější, a především ukázat na významnost II. vatikánského koncilu  

s ohledem na vnímání postavení ženy v církvi. Zvolenou metodou je klasická 

analýza spisů, které vydala římskokatolická církev ve 20. a 21. století, a textů, které 

se týkají tématu ženy v církvi. 

 

Práce je rozdělena do několika kapitol. První se věnuje nastínění situace, jak 

vypadala společnost v první polovině 20. století. Dále popisuji perspektivy pohledu 

na ženu v oficiálních dokumentech církve v 1. polovině dvacátého století. Cílem 

této kapitoly je popsat, jaké názory v dokumentech prezentovali papežové katolické 

církve na počátku století, včetně oficiálního církevního práva. Další kapitola se 

zabývá dokumenty Druhého vatikánského koncilu a dává si za cíl představit ty 

dokumenty, které jsou zásadní pro změnu pohledu na ženu, ale i představení názorů 
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kritických. Následující kapitoly se týkají vývoje církve od koncilu po současnost. 

Snažím se v nich ukázat, jaký vliv měl koncil na církevní učení, církevní 

dokumenty a také na vznik nového církevního práva. Protože všechny církevní 

autority se odvolávají na pasáže z Bible, v závěrečných kapitolách představuji 

alespoň několik biblických veršů, které se nejčastěji citují ve spojitosti se ženou, a 

také různé výklady těchto veršů. Závěrečná kapitola se věnuje identitě současné 

ženy v katolické církvi a snaží se představit, jaké akcenty, dary a charizmata tato 

žena v církvi má. 

 

Přestože se věnuji především vývoji a proměnám chápání postavení ženy v církvi a 

ve společnosti v posledních zhruba sto letech, je tedy třeba v práci shrnout a 

připomenout, co se o ženě dozvídáme z Bible, z církevních dokumentů, 

z církevního práva, Katechismu katolické církve či papežských prohlášení. Poté 

mohu relevantně ukázat, jaké změny v chápání ženy a jejího postavení v církvi ve 

společnosti přinesl II. vatikánský koncil a další vývoj společnosti a církve. 
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2. ÚVODEM 

 

K 31. 12. 2012 bylo dle výsledků Českého statistického úřadu
1
 v České republice 

10 516 125 obyvatel, z toho bylo 5 351 776 žen. Tedy více než polovina 

obyvatelstva jsou ženy. Co se týče uvedení své náboženské víry či přesvědčení, při 

Sčítání lidu, domů a bytů
2
 v roce 2011 bylo ve všech měřených údajích větší 

zastoupení žen než mužů. Výjimkou, kde bylo zastoupeno více mužů nežli žen, 

byly body bez náboženské víry a nebo neuvedeno. Pro účel mé diplomové práce 

zmíním ještě výsledky týkající se římskokatolické církve, ke které se oficiálně 

v roce 2011 hlásil 1 082 463 obyvatel, z čehož bylo 467 493 mužů a 614 970 žen. 

Tedy výrazně větší počet žen. Dovolím si tvrdit, že podobná situace se odehrává ve 

více zemích světa než jen v České republice. Tedy nejen z tohoto důvodu je třeba 

věnovat otázce postavení žen v církvi větší pozornost. 

 

Myšlenku o tom, že muž a žena jsou si rovni, najdeme v Písmu svatém, jak 

v Novém tak i Starém zákoně. Ing. Cyril Martinek upozorňuje, jaká je skutečná 

propast mezi tím, co čteme v Bibli o rovnosti muže a ženy, a reálným, historickým 

pohledem na ženu. Je to zřejmé z toho, že např. antický svět upíral ženě lidskou 

přirozenost a dokonce jí přisuzoval přirozenost zvířecí. Dle Martinka „Sokrates 

ženy ignoruje, Platón tvrdí, že v dobrém sociálním uspořádání nemají ženy místo. 

Pro Euripida je žena největším zlem, pro Aristotela je od přírody defektní a 

nehotová. Podle Pythagora byla stvořena principem zla, který vyvolal chaos a tmu, 

zatímco muž pochází z principu dobra, který stvořil světlo a řád. Cicero píše, že 

                                                 
1
  http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=DEM9010PU_OR&&kapitol 

a_id=368%3E 
2
  http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-

tematu&tu=30719&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjD

N7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0g

KADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEg

Y2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u_t7MJ1OIP5IdEBkT5OwU5RgH5IUB9fo4eP

q4uIDtZSxhYw1yDolzhXstJzEvX88wrSU1PLRJ6tGDJ98Z2CyYGRk8G1rLEnNLUiiIGAYQ6

v9LcpNSitjVTZbmnPOhmAjq44D8QlDDwAK10C_KF2coe4ugU6uPtWMLA4eni6hcSEAZ0F

ntwgHOQoalZBQBxzKhsWwEAAA..&vseuzemi=null&void= 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=DEM9010PU_OR&&kapitol
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kdyby nebylo žen, rozmlouvali by muži s bohy. Největší chvála, kterou bylo možno 

napsat na hrob římské ženy, bylo, že se zdržovala doma a spřádala vlnu“
3
.  

 

To, že církev a společnost přebírá společenské představy o podřízeném postavení 

žen v církvi i ve světě, i když Ježíšova praxe byla jiná, nastává v té chvíli, „když 

křesťanství bylo prohlášeno nejdříve za trpěné, potom jako plnoprávné náboženství 

a zanedlouho potom za státní náboženství římské říše“
4
. Jak píše Kohl, „říše, stát, 

společnost a křesťanství splynuly v jedno a církev převzala ve státě takové funkce, 

které vylučovaly vnitrocírkevní odlišování od společenských představ a zvyklostí.“
5
 

Postavení žen v církvi bylo v tu chvíli stejné jako jejich význam ve státu. Žena 

mohla a často i měla mít velmi podstatný vliv na společnost tím, že působila doma 

na muže působícího ve státním aparátu. Ale to neměnilo nic na všeobecně 

chápaném podřízeném postavení žen vůči mužům.  

 

„Po patristickém období se v církvi ustálilo mužské vedení vlivem světského okolí a 

také jistě proto, že v tehdejší antické kultuře by důsledná emancipace žen nesmírně 

ztížila šíření víry. Teologie vrcholného středověku, vzdálená tisíc let od prvotní 

církve, doplňovala své úvahy čerpáním z nově objevené antické filosofie a s ní 

spojených poznatků o přírodě“
6
. Dle Mádra se tímto tvrzením dá vysvětlit, proč 

dokonce i sv. Tomáš Akvinský, velký učenec své doby, se v souladu s tehdejší 

přírodovědou a právem domníval, že dokonalým Božím obrazem je muž, žena tak 

dokonalá není
7
.  

 

Ježíš a křesťanství předkládá učení o zásadní rovnosti muže a ženy a o důstojnosti 

každého člověka, jaké v historii do té doby neexistovalo. Také Martinek připomíná, 

že i přesto, co křesťanství a Ježíšova zvěst hlásala, ještě po dlouhá staletí zůstávala 

                                                 
3
  Martinek Cyril:  Žena v církvi a ve společnosti I., s. 42 

4
  Kohl G. Jiří: Ženy, církev, demokracie [online] z 

http://christnet.cz/clanky/2741/zeny_cirkev_demokracie.url 
5
  Kohl G. Jiří: Ženy, církev, demokracie [online] z 

http://christnet.cz/clanky/2741/zeny_cirkev_demokracie.url 
6
  Mádr Oto: Žena v církvi a ve společnosti I., s. 17 

7
  Srov. Mádr Oto: Žena v církvi a ve společnosti I., s. 17 
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žena vůči muži v podřízeném postavení. Situace se začíná reálně měnit až 

v devatenáctém a hlavně ve dvacátém století, kdy se církev zároveň s jinými 

institucemi zasazuje o odstranění jakékoli nerovnosti mezi mužem a ženou. 

„Rovnost muže a ženy v křesťanském smyslu však neznamená, že by měly být 

smazány fyzické a psychické rozdíly mezi pohlavími. To by vedlo k citelnému 

ochuzení lidské společnosti.“
8
  

 

V Bibli čteme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a že člověk je tvor 

společenský. Muž a žena mají oba stejnou hodnotu a důstojnost. K těmto výrokům 

se říká v Talmudu, že: „Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby ženě poroučel, ani 

z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, ale z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci“
9
. 

Tento výrok shrnuje základní myšlenku rovnoprávnosti ženy a muže 

v křesťanských církvích i v judaismu. Já bych se chtěla ve své práci zaměřit 

především na dvacáté století, ve kterém se zásadně měnilo postavení ženy v církvi i 

ve společnosti, jak se vyvíjelo oficiální učení katolické církve a jakou roli hrálo 

v proměně chápání postavení ženy v církvi učení II. vatikánského koncilu.  

  

                                                 
8
  Martinek Cyril: Žena v církvi a ve společnosti I., s. 42 

9
  Schutte Heinz: Ekumenický katechismus I., s. 71 
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3. POHLED NA ŽENU VE SPOLEČNOSTI V 1. POLOVINĚ 

DVACÁTÉHO STOLETÍ 

„Ženská má být vzdělaná, třeba učená, nesmí při tom ovšem zapomenouti, že má 

děti chovat a umět buchty péci, ale jsem rozhodně proti hloupým ženským, hloupá 

ženská ani děti dobře nechová, ani buchty dobře nepeče.“
10

, prohlásil 

v osmdesátých letech 19. století český historik Antonín Gindely. V podstatě tak 

shrnul tehdejší dobový a vcelku pokrokový názor na vzdělanost žen. Nebránil 

ženám studovat a získávat vědomosti, ale jen do té míry, aby nezanedbávaly své 

pravé poslání, které jim bylo přisouzeno přírodou, tedy rodit děti, starat se o 

domácnost a pohodlí muže. „Boj o ženské vzdělání, o přístup k němu, o jeho obsah 

i rozsah, o místa, kde se má realizovat, má svou dlouho historii. … Jedno je však 

nad jiné jasné: až do 19. století bylo pro evropskou společnost vzdělání žen 

okrajovou záležitostí. Málo se mu věnovali vládci a zákonodárci, nezabývaly se jím 

ani samotné ženy.“ 
11

 

 

Situace ohledně postavení ženy ve společnosti se začíná více měnit vlivem první 

světové války. „Na počátku války v roce 1914 byli ve všech evropských zemích 

aktivními občany národních států pouze muži. Výjimku tvořilo Finsko a Norsko, 

které ženám dalo volební právo v národních volbách v letech 1906 a 1913. Ženy se 

však jako de facto občanky a jako vlastenky aktivně zapojovaly do politického 

života v průběhu celého devatenáctého století. Politicky uvědomělé ženy sice ve 

všech zemích obcházely omezení, s nimiž byla jejich angažovanost ve veřejné sféře 

spojená, ale nikde se jim nedostalo politických práv.“
12

 Abramsová se dále zabývá 

tím, proč tomu tak bylo, a dospívá k názoru, že nejpřesvědčivějším vysvětlením 

proč se ženám nedostalo politických práv dříve, byly dobové názory na rozdíly 

mezi ženami a muži, na rozdíly mezi pohlavími. Muž, jako ochranitel, má dáno, že 

může lépe bránit svůj národ, včetně dětí a žen, protože mu byla dána geneticky lepší 

dispozice k nošení zbraně. K povinnostem žen patřilo rození dětí, péče o ně a o 

                                                 
10

  citováno v Lenderová  Milena: K hříchu i k modlitbě, s. 39 
11

  Lenderová Milena: K hříchu i k modlitbě, s. 39 
12

  Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 236 
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domácnost, výchova potomků a jejich vzdělávání k budoucímu vlastenectví.
13

 

„Během první světové války se ženy mobilizovaly jako v žádné předchozí válečné 

době. Jako pracující osoby a ženy zaměstnané v civilní službě se totiž přímo 

podílely na válečné mašinérii. Na matky a potenciální matky byl vyvíjen nátlak, aby 

přiváděly na svět děti, což bývalo prezentováno jako součást jejich vlastenecké 

povinnosti; válečným „řemeslem“ se tedy stalo mateřství.“
14

 První světová válka 

donutila většinu žen, které musely nastoupit do zaměstnání, začít se zajímat a starat 

i o chod státu. Získání nových zkušeností, povinností, ale i výhod spojených se 

zaměstnáním vedlo ženy k tomu, že začaly vyvíjet větší nátlak na společnost, která 

je opomíjela a preferovala muže. „Ve Velké Británii dosáhly ženy volebního práva 

roku 1918, ve Spojených státech v roce 1920, ve Francii, Itálii, Rumunsku a 

Jugoslávii až po 2. světové válce. Ve federálních volbách (a ve většině kantonálních 

voleb) ve Švýcarsku mohly ženy hlasovat až od roku 1971.“
15

 Je tedy vidět, že 

snaha o získání základních rovných práv mezi ženami a muži pomalu slavila 

úspěch. Trvalo to ale někdy velmi dlouho, protože zákonodárci většiny evropských 

zemí neměli touhu měnit pevně zakořenění pojetí ženské a mužské role ve 

společnosti. „Proto ženy, které toužily zapojit se stejným způsobem jako muži do 

národní politiky, jakoby jen potvrzovaly nálepku bojovnic, extrémistek a 

politických radikálek, která jim byla dána.“
16

 Drápal k tématu vzniku boje za ženská 

práva dodává, že je zajímavé, že prvními průkopníky boje za emancipaci byli  

v 19. a na počátku 20. století křesťané. Až o mnoho let později se do čela 

emancipačního boje postavily feministky, které mu ovšem daly zcela jiný směr a 

význam.
17

 

 

 

                                                 
13

  Srov. Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 290 
14

  Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 290 
15

  Drápal Dan: Emancipace žen v církvi? s. 79 
16

  Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 237 
17

  Srov. Drápal Dan: Emancipace žen v církvi? s. 9 
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3.1. SHRNUTÍ 

Tato kapitolka ve zkratce představila, jaký názor na postavení ženy ve společnosti 

panoval na začátku 20. století a v jeho první polovině. Z ženy, která byla neučená, 

nesamostatná, závislá nejprve na své rodině, později na svém muži a jejímž hlavním 

zaměstnáním a posláním bylo rození dětí, starost o domácnost a péče o muže se 

díky hrůzám první světové války stává žena zaměstnaná a do jisté míry i 

samostatná. Většina žen přijala svou novou roli zaměstnané ženy s radostí a začala 

toho využívat, aby mohla získat větší vliv i na poli vzdělání a zaměstnání, stejně 

jako i na poli svých občanských a politických práv. Stále ale panuje přesvědčení, že 

prvořadá povinnost ženy, jako ženy – občanky, je starost o rodinu a výchovu dětí, 

ze kterých vyrostou dobří občané a vlastenci. 
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4. POHLED NA ŽENU V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 

V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ  

 

V minulé kapitole jsem naznačila, jaký život se očekával od evropské ženy žijící 

v 1. polovině dvacátého století ze strany státu. V této kapitole bych ráda 

pokračovala tím, jaký názor na ženu panoval v katolické církvi v této době. Abych 

mohla v dalších kapitolách relevantně ukázat proměnu církve způsobenou  

II. vatikánským koncilem, je třeba ve zkratce shrnout, jaké názory na ženu panovaly 

v církvi na přelomu devatenáctého a dvacátého století a co na toto téma říkali či 

napsali právě tehdejší papežové. V první polovině 20. století se na papežském stolci 

vystřídalo pět papežů. 17. května 1917 byl konstitucí papeže Benedikta XV. 

Providentissima Mater Ecclesia vydán kodex církevního práva, o kterém se v této 

kapitole také zmíním, neboť na porovnání kodexů kanonického práva z roku 1917 a 

1983 je nejvíce vidět posun, který v oficiálním učení katolické církve nastal. 

 

Abramsová si všímá, že po roce 1800 se církve stávají stále víc a více doménou žen, 

protože právě ženy hrály klíčovou roli při určování všech náboženských zvyklostí 

rodiny. Ženy jako matky byly zodpovědné za modlitbu svých dětí, za jejich 

docházku do nedělní školy a za neoficiální mravní výchovu.
18

 „V devatenáctém 

století došlo k patrné změně ve způsobu, jakým byl tvořen vztah žen k náboženství. 

Protože ženy byly v církevních institucích vždycky zatlačovány na okraj, nutně byla 

jejich spiritualita spíše soukromou, osobní záležitostí praktikovanou uvnitř 

„posvátného domova“, který z každodenní ženské zbožnosti učinil ctnost.“
19

 Vrchol 

ženství v katolické církvi - Panna Maria - představovala vzor ideální ženy. Žena by 

se měla snažit být co nejvíce podobná tomuto vzoru, být čistá, pokorná, laskavá a 

také matka. „V ruské pravoslavné církvi byly za ctnosti dobré manželky 

považovány poslušnost a tichost. V protestantských náboženstvích nahradila Pannu 

Marii jakožto nádherný ideál zbožná manželka a matka. Byla to žena, která 

navázala důvěrný osobní vztah s Bohem, byla strážkyní víry a měla morální vliv na 

                                                 
18

  Srov. Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 41 
19

  Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 40 
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svou rodinu a skrze ni i na širší společnost.“
20

 Stejně tak, jak se udržovalo 

všeobecné přesvědčení, že žena se má především starat o rodinu a udržovat v ní 

víru, přineslo devatenácté století paradoxně i více svobody pro ženy. První ženy 

mohly začít studovat na biblických školách a byly ordinovány jako kazatelky. „Ale 

ozývaly se i hlasy proti. Na přelomu 19. a 20. století se zrodil fundamentalismus. 

Byla to doba, kdy církev čelila útokům modernistické vědy. Liberalismus se zdál 

vítězit na celé čáře. Mnozí upřímně věřící lidé vnímali, že jsou zpochybňovány 

základní biblické pravdy. Skupina pravověrných teologů začala vydávat spisy 

s názvem „The Fundamentals“, v nichž se snažili zachytit to, co by nemělo být 

opuštěno. Jedním z principů, jenž byl hájen, byla spolehlivost Písma. (…) Jedna věc 

je Písmo samo, a druhá jeho interpretace. (…) A tak, když se problematické texty o 

ženách začaly chápat jako absolutní výroky, mnozí začali službu žen vidět nikoli 

jako průlom církve do světa, ale jako průlom světa do církve.”
21

 O tom, jaké 

problémy ženám toto doslovné chápání Písma mohlo přinést, či jak rozdílně se dá 

interpretovat jeho poselství, budu psát v následujících kapitolách. 

 

4.1. LEV XIII. 

Lev XIII. v encyklice Rerum novarum (dále RN) napsal, že ačkoliv mají lidé různá 

obdarování a nadání, Bůh svěřil každé ženě a každému muži rovnou důstojnost, a tu 

je třeba respektovat. Lev píše, že všichni lidé mají právo účastnit se na životě 

společnosti.
 22

 Nicméně ve 33. odstavci encykliky uvádí, že není spravedlivé žádat 

po ženě nebo dítěti práci, kterou dokáže zastat muž ve zralém věku a s pevným 

zdravím. (…) Podobně jsou některé práce méně vhodné pro ženy, pro něž jsou 

nejpřirozenější práce v domácnosti: tyto práce v domácnosti chrání ženskou 

důstojnost, jsou svou povahou vhodné pro výchovu dětí a prospívají celé rodině
23

. 

 

                                                 
20

  Abramsová Lynn: Zrození moderní ženy, s. 39 
21

  Drápal Dan: Emancipace žen v církvi? s. 76 
22

  Srov. RN 32. 
23

  RN 33. 
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V encyklice Arcanum o křesťanském manželství se Lev XIII. vrací k textům bible, 

když kritizuje možnost rozluky, kterou Mojžíš lidem dovolil pro tvrdost jejich 

srdce
24

. Dle Lva XIII. Ježíš Kristus obnovil lidskou důstojnost, když zdokonalil 

Mojžíšův zákon v otázce manželství
25

. Dále také napsal
26

: "Muž jest pánem  

v rodině a hlavou ženy; žena však, poněvadž je tělem z těla mužova a kostí z jeho 

kostí, ať jest mu poddána a poslouchá ho nikoli jako služka, nýbrž jako společnice; 

aby totiž její poslušnosti nechyběl ani půvab ani důstojnost. Neboť manžel, jenž 

nařizuje, jest obrazem Kristovým, a ta, která poslouchá, jest obrazem Církve; proto 

Boží láska musí býti stálou pořadatelkou jejich vzájemných povinností."
27

.  

 

Lze tedy vyčíst, že papež uznává, že muž a žena jsou si před Bohem rovni a mají 

stejnou důstojnost. V životní praxi křesťanské rodiny ale vidí jako správné, když 

muž jako hlava ženy pracuje, vydělává a řídí rodinu, žena se doma stará o děti, dům 

a manžela. Tyto domácí práce, dle papeže, chrání nejlépe ženinu důstojnost. Na 

druhou stranu je třeba podotknout, že papež, stejně jako celá katolická církev, 

striktně odmítá rozvody a encyklikou o manželství tedy ženskou důstojnost brání, 

neboť v době, kdy byl tento dokument vydán
28

, byl již dvacet let povolen civilní 

sňatek a rozvodovost prudce stoupala. Nemám tím v žádném případě na mysli, že 

setrvání v nefungujícím manželství by chránilo důstojnost ženy, ale spíše, že 

dobová tradice a zvyky vyžadovaly, aby žena nepracovala a zůstávala doma. 

Rozvodem by tedy byla nucena najít si práci či jiný zdroj obživy. 

 

4.2. PIUS X. 

Pius X. hovořil o sociálních problémech a o postavení žen jen velmi zřídka. Ve své 

jediné zaznamenané řeči o ženách řekl: „Na feministické touze pozvednout ženy 

intelektuálně a sociálně je mnoho co obdivovat, ale Pán nás chraň před politickým 

                                                 
24

  srov. Mk 10, 2- 12 
25

  Srov. Arcanum 5-8 
26

  citováno v CC I.  B, 4-bod 29. 
27

  Arcanum 11 
28

  10. 2. 1880 
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feminismem"
29

. Co se týče ženy v církvi a při liturgii, Pius X. tvrdil, že ženy se 

nemohou podílet na zpěvu na kůru v kostele, protože nemohou převzít žádný 

církevní úřad
30

. Papež v jistém smyslu tedy obdivuje snahu žen o pozvednutí svých 

politických a sociálních práv, co se ale týče práva žen v církvi, drží se přísně 

konzervativní linie. 

 

4.3. BENEDIKT XV. 

Pontifikát Benedikta XV. (1914 -1922) časově spadá do období 1. světové války, 

kdy bylo nezbytné, aby se ženy ujímaly povolání a úřadů, které pro ně do té doby 

nebyly typické. Papež se obával o tyto ženy, které během 1. světové války začaly 

pracovat, protože viděl, že „přijímají povolání, která nejsou vhodná pro jejich 

pohlaví a jiné opustily povinnosti ženy v domácnosti, pro které se hodí, a 

lehkovážně se vrhly do přítomného života"
31

. Během jeho pontifikátu vstupuje 

v platnost Kodex kanonického práva, kde se projevuje strach z ženy jako 

potencionální svůdkyně a také tendenční chápání podřízeného postavení ženy vůči 

muži. 

 

4.4. KODEX KANONICKÉHO PRÁVA Z ROKU 1917 

Kanonické právo existovalo do roku 1917 ve formě různých právních sbírek, ale 

chyběla mu ucelená, jednotná podoba. Jak píše Kašný, už během Prvního 

vatikánského koncilu (1869-1870) se začalo hovořit o tom, že by kanonické právo 

potřebovalo obnovu. Ale až za papeže Pia X. se začalo s vážnou přípravou kodexu, 

který pak byl vyhlášen papežem Benediktem XV. 27. května 1917 a nabyl účinnosti 

19. května 1918.
32

 

                                                 
29

  Citováno v Leonard Richard: Co to vlastně papežové řekli o ženách? [online] 

z http://www.getsemany.cz/node/2570 
30

  Opatrná Marie: Žena v církvi a ve společnosti I., s. 23 
31

  Leonard Richard: Co to vlastně papežové řekli o ženách? [online] 

z http://www.getsemany.cz/node/2570 
32

  Srov. Kašný Jiří: Ústavní právo a všeobecné normy v kanonickém právu. s. 14 
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O tom, že většina církevních autorit zastávala rovnost všech křesťanů, jsem psala 

dříve, ale na druhé straně stojí za to připomenout existenci kodifikovaných norem, 

ze kterých vyplývá, že rovnost křesťanů nebyla vždy samozřejmostí. V dnešní době 

nám připadají některé věci jako samozřejmé, ale ještě historicky nedávno tomu tak 

nebylo. V některých ustanoveních Kodexu kanonického práva z roku 1917 (dále jen 

CIC 1917) názorně předvedu tehdejší náhledy na postavení ženy a více se nám 

přiblíží zorný úhel, pod kterým tehdejší představení církve nahlíželi na ženu. V CIC 

1917 se projevuje obava, že žena může být téměř vždy potenciální svůdkyně.  

V pohledu na ženy jsou patrné jednak obavy z žen a jednak tendenční výklad jejich 

podřízeného postavení vůči muži. 

 

Podle článku 133 prvního odstavce duchovní nesměl častěji navštěvovat nebo 

přijímat ženskou osobu, která by mohla vzbuzovat podezření. Druhý odstavec 

tohoto kánonu měl za úkol zachovávat zákon celibátu pro kleriky tím, že dovoloval 

duchovním bydlet pouze „s těmi ženami, u kterých nemohlo nastat podezření 

vzhledem k blízkému příbuzenství, a nebo díky jejich počestnému způsobu života 

(pouze ale ve spojení s pokročilým věkem).“
33

 Stejně tak i svátost smíření mohla 

být udílena ženám pouze ve zpovědnici (výjimku tvořila nemoc či jiná nouzová 

situace), která byla veřejně přístupná a viditelná.  

 

V CIC 1917 nalezneme i další příklady znevýhodnění ženy vůči muži. „Podle  

č. 813 odst. 2 nesměly ženy při slavení mše svaté vykonávat u oltáře žádné služby, 

vyjma spravedlivého důvodu pro nepřítomnost mužské osoby. Ale i poté žena 

nesměla přistupovat k oltáři, odpovídala pouze z dálky. Dnes už je všeobecně 

známo, že za tímto zákazem stály motivy kultické čistoty, které jsou však vzhledem 

ke stavu vědeckého poznání v církvi neudržitelné.“
34

 Ustanovení CIC 1917 nám 

umožňuje uvědomit si, „kolik výroků a náhledů na ženy bylo dobově a kulturně 

podmíněných, a ačkoliv v tehdejší době tato ustanovení byla vnímána jako 

                                                 
33

  Citováno v Kolářová Marie: Žena v církvi z pohledu kanonického práva [online]  

z http://spcp.prf.cuni.cz/30-41/38-cele.pdf 
34

  Bernard Felix: Je žena v katolické církvi bezprávná [online] z http://spcp.prf.cuni.cz/1-

10/bernard.htm 
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samozřejmá a nezpochybnitelná, další vývoj ukázal jejich neopodstatněnost a 

zbytečnost.“
35

 

 

Kolářová upozorňuje, že v ustanoveních následujícího kánonu je zakotvena 

odvozená role ženy, kde žena je závislá na moci muže. Žena byla tímto způsobem 

postavena na úroveň osoby nepříčetné nebo nezletilého, protože i oni měli určenu 

osobu, jejíž bydliště sdílely.
36

 Kán. 93 – Manželka, od muže právoplatně 

neodloučená, má nutně řádné bydliště svého muže; nepříčetný řádné bydliště svého 

opatrovníka, nezletilý řádné bydliště toho, jehož moci podléhá. Následkem tohoto 

pak platilo za místo původu dítěte místo, kde měl své trvalé bydliště jeho otec.  

 

Obdobně je vyjádřeno odvozené postavení ženy též v těchto kánonech: 

kán. 709 § 2 – Ženy mohou být přijaty do bratrstev jen k získání odpustků a 

duchovních milostí přiznaných členům bratrstva. Ženy nemohly být tedy 

plnoprávnými členkami bratrstva, mohly mít pouze účast na jejich „duchovních 

plodech“. Všechna ostatní práva vyplývající z příslušnosti k bratrstvu byla 

vyhrazena mužům. 

 

Pro udílení křtu ve zvláštních případech (křest v nouzi) byla muži přiznána přednost 

před ženou (742 § 2). Vzhledem k případům, které ale mohou nastat, obsahuje tento 

kánon významnou změnu předepsané posloupnosti. Felix Bernard v článku cituje 

katolického teologa a profesora církevního práva Klause Mörsdorfa, který říká, že 

„z důvodů vhodnosti (např. při křtu v mateřském lůně) má žena přednost před 

mužem a také před knězem (je-li přítomen). Kromě toho si může žena zasloužit 

přednost i díky lepší znalosti křestního obřadu, ale pouze před mužem, ne před 

duchovním“
37

. Žena má tedy dle CIC 1917 z důvodu vhodnosti při výjimečném 

stavu přednost při křtu dítěte před mužem i před knězem, pokud se jedná o křest 

                                                 
35

  Srov. Kolářová Marie: Žena v církvi z pohledu kanonického práva [online] 

z http://spcp.prf.cuni.cz/30-41/38-cele.pdf 
36

  Kolářová Marie: Žena v církvi z pohledu kanonického práva [online] 

z http://spcp.prf.cuni.cz/30-41/38-cele.pdf 
37

  Mörsdorf Klaus, citováno v Bernard, Felix: Je žena v katolické církvi bezprávná [online] 

z http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/bernard.htm 
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v nouzi, kde není kněz přítomen, žena má přednost před mužem, pokud je více 

znalá průběhu křestních obřadů. 

 

kán. 1262 § 2 – Muži v kostele nebo mimo kostel, pokud jsou přítomni posvátným 

obřadům, ať mají obnaženou hlavu, leč by osvědčené národní zvyky anebo zvláštní 

věcné okolnosti vyžadovaly jinak, ženy pak ať mají hlavu pokrytou a ať jsou 

oblečeny skromně, zvláště když přistupují ke stolu Páně. K tomu odstavci se ještě 

vrátím v následujících kapitolách, neboť toto tvrzení vychází z listu sv. Pavla 

Korintským a později budu některé Pavlovy verše rozebírat detailněji. Dá se ale říci, 

že tento příkaz vychází spíše z dobové kultury a tradice, kdy ženy chodily do 

kostela s pokrývkou hlavy. 

 

Kolářová upozorňuje, jak dlouhý spor se v průběhu dvacátého století vedl ohledně 

možnosti ministrování žen a dívek. CIC 1917 možnost ministrování žen dovoloval, 

i když s velkými výhradami (pokud není přítomen žádný muž, žena může odpovídat 

z dálky- viz. výše). „Nejasnosti ohledně ministrování žen tedy přetrvávaly a úprava 

oscilovala mezi úplným zákazem a všeobecným dovolením.“
38

 Pavel VI. v únoru 

1969 ve Všeobecných pokynech k Římskému misálu napsal, že „všechny služby 

nižší než ty, které patří jáhnovi, mohou vykonávat mužové laici, i když nebyli k té 

službě ustanoveni. Služby, které se vykonávají mimo presbytář, se mohou svěřit 

ženám, podle rozumné úvahy správce kostela.“
39

 V roce 1973, tedy ještě za 

platnosti CIC 1917, vydala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti instrukci 

Immensae caritatis, která v tu chvíli dovolovala, aby ženy vykonávaly službu při 

podávání eucharistie během mše svaté i mimo ní. „Později ale vydala stejná 

kongregace novou instrukci, ve které se psalo, že ženám není dovoleno převzít 

službu akolyty nebo ministranta u oltáře.“
40

 Nejasnosti ohledně možnosti žen 

ministrovat pokračovaly i nadále, proto se tedy v roce 1992 rozhodla Komise pro 

interpretaci CIC vyložit kánon 230 § 2 spíše jako dovolení, než právo laiků. Záleží 

                                                 
38

  Kolářová Marie: Žena v církvi z pohledu kanonického práva [online]  

z http://spcp.prf.cuni.cz/30-41/38-cele.pdf 
39

  Citováno v Opatrná M.: Žena v církvi a ve společnosti I., s. 24 
40

  Kolářová Marie, Žena v církvi z pohledu kanonického práva [online]  

z http://spcp.prf.cuni.cz/30-41/38-cele.pdf 



- 23 - 

tedy vždy na biskupovi, aby rozhodl, zda-li může žena ministrovat. V roce 1994 

ještě pro jistotu Kongregace pro svátosti rozeslala biskupským konferencím 

instrukci, která počítá s legitimitou ministrantek.
41

 Poslední úprava týkající se 

ministrování pochází z 25. 3. 2004, kdy instrukce Redemptionis sacramentum 

stanoví pro ministranty a ministrantky následující pravidla: „Je vhodné, když 

zůstane zachován známý zvyk, kdy chlapci, kteří jsou obvykle jmenováni 

ministranty, jsou přítomni a podle způsobu akolytů pomáhají u oltáře. Podle 

posouzení diecézního biskupa a za respektování pevně stanovených norem mohou 

být k této službě připuštěny dívky nebo ženy.“
42

 Musím říci, že v současnosti není 

výjimka vidět u oltáře asistovat dívky, ale řekla bych, že se to děje hlavně ve 

farnostech, které jsou živé, velké a mají velký počet věřících a nebo naopak ve 

farnostech malých, kde může být kněz během bohoslužby závislý na pomoci třeba 

jen jediné ministrantky.  

 

4.5. PIUS XI. 

Pius XI. věnoval velkou pozornost problematice manželství a rodiny. Ve své 

encyklice Casti connubii (dále jen CC) o křesťanském manželství z 31. 12. 1930 

vyzdvihuje ctnosti poctivé a důvěřivé poslušnosti, kterými je žena povinna muži. 

Encyklika učí o zásadách předávání života v kontextu celkového výkladu 

katolického manželství. V kapitole týkající se podřízenosti ženy muži
43

 vychází 

z listu Efezským, kde se píše: V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy 

svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, 

těla, které spasil. (Efezs. 5, 21-23). „Dále, když byla zpevněna rodina poutem této 

lásky, musí v ní zavládnout řád lásky, jak to jmenuje sv. Augustin. Tento řád v sobě 

zahrnuje nadřízenost muže nad manželkou a dětmi a pohotovost a ochotnou 
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poddanost a poslušnost manželčinu“
44

, jak to doporučuje sv. Pavel ve výše 

zmíněném úryvku. 

 

Hned v dalším bodě ale papež vymezuje tuto podřízenost slovy, že tato „poslušnost 

nepopírá a neodnímá svobody, které plným právem přísluší ženě jak vzhledem  

k důstojnosti lidské osoby, tak vzhledem ke vznešené úloze manželky, matky a 

společnice; ani jí neukládá, aby poslouchala jakékoli choutky mužovy, když by 

snad byly nesmyslné nebo se příčily důstojnosti manželky; ani konečně neučí, že by 

měla manželka být přirovnána k osobám neplnoprávným, jimž se nepovoluje pro 

nedostatek zralejšího úsudku nebo pro životní nezkušenost, aby směly volně užívat 

svých práv. Zakazuje však onu přehnanou libovůli, která se nestará o prospěch 

rodiny. Zakazuje oddělovat v tomto těle rodiny srdce od hlavy, poněvadž by to bylo 

krajním nebezpečím zkázy a na nesmírnou škodu celého těla. Neboť je-li muž 

hlavou, jest žena srdcem, a náleží-li muži prvenství v řízení, žena právem smí a 

musí požadovat pro sebe jako svůj úděl prvenství v lásce.“ 
45

 Papež tedy přiznává 

ženě svobodu a plná práva, která vyplývají z důstojnosti lidské osoby. Žena se 

nemusí vždy podřizovat muži, pokud se jí příčí jeho přání, ale papež si nepřeje, aby 

se žena starala víc o sebe než o rodinu, protože rodina je základ společenství, a 

pokud by byla tato základní buňka narušena, bylo by narušeno celé společenství 

církve. 

 

V dalších odstavcích se papež vymezuje proti emancipaci žen v rodině a dokonce 

některá podobná učení nazývá bludem.
46

 Považuje za drzé, když mnozí  

z „emancipovaných učitelů“ prohlašují onu poslušnost za nedůstojné otroctví 

manželky ke svému manželovi, protože všechna práva mezi manžely mají být 

stejná. Papež se těmto myšlenkám brání, neboť dle něj utvrzují věřící, že tato 

rovnoprávnost je vždy porušována otroctvím jedné strany. Tito učitelé poté hlásají, 

aby byla provedena jakási emancipace, která by vedla k osvobození ženy. Myslí na 

emancipaci trojí: emancipaci sociální, hospodářskou a fyziologickou. „Při 
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emancipaci fyziologické mají mít emancipovaní učitelé v programu, aby bylo 

ponecháno na svobodné vůli ženy, chce-li nebo nechce-li plnit svou manželskou 

povinnost k muži, chce-li zamezit početí, popř. chce-li se rozhodnout pro potrat. 

Emancipace hospodářská žádá, aby žena, třebas i bez vědomí a přes protesty 

manželovy, měla sama pro sebe svou hospodářskou oblast, aby v ní si hospodařila a 

volně rozhodovala. A emancipace sociální má vysvobodit manželku ze starostí  

v domácnosti ať již o děti, ať již o rodinu, aby se mohla oddat rozvoji svých 

schopností a svých zálib a aby se věnovala úkolům a úřadům také veřejným.“
47

  

Pius XI. se tedy brání myšlenkám, aby ženě bylo přiznáno právo absolutního 

rozhodování, jak žít v rodině. Tento text se dá chápat jako ženu diskriminující, kdy 

papež ženám nedoporučuje, aby pracovaly a aby byly závislé na mužích, přeje si, 

aby se žena starala o rodinu a starosti ohledně chodu věcí veřejných nechala na 

muži. Stejně tak ale se dá vyložit i mnohem mírněji. Papež si přeje, aby se ženy 

staraly o rodinu a děti, jako o základ společnosti, aby ženy dobře vychovávaly své 

děti a tím pádem by neměly a nemohly mít čas na řešení otázek okolo chodu 

společnost. 

 

Papež dále pokračuje, že to „není opravdovou emancipací - osvobozením - ženy, ani 

onou rozumem žádanou a důstojnou svobodou, která náleží křesťanské a ušlechtilé 

ženě a matce vzhledem k jejímu poslání. Je to spíše zkáza ženskosti a mateřské 

důstojnosti a rozvrat celé rodiny“
48

, protože to, co se týče rovných práv ženy a 

muže, papež uznává tam, kde se jedná o práva lidské osobnosti a lidské důstojnosti 

a vzhledem k právům, která vyplývají z manželské smlouvy a tvoří obsah 

manželského života. V těch věcech, dle Pia XI., skutečně oba manželé požívají 

týchž práv a jsou vázáni týmiž povinnostmi, v ostatním však musí být jakási 

nerovnost a odstupňovanost, jak jí potřebuje blaho rodiny a náležitá jednota a 

pevnost domácnosti a řádu
49

. 
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V encyklice CC tedy papež připomněl „tradiční principy katolické sexuální etiky. 

V encyklice „Divini illius Magistri“ odsoudil názor, že je nutno zavést do škol tzv. 

sexuální výchovu. Upozornil, že příčina pochybení mladých lidí tkví ve vůli, nikoli 

v nedostatečném poučení, jak se tenkrát hlásalo.“
50

 Papež Pius XI. přímo navazuje 

na učení Lva XIII., který v encyklice Arcanum psal, že „muž jest pánem v rodině a 

hlavou ženy; žena však, poněvadž je tělem z těla mužova a kostí z jeho kostí, ať jest 

mu poddána a poslouchá ho nikoli jako služka, nýbrž jako společnice; aby totiž její 

poslušnosti nechyběl ani půvab, ani důstojnost."
51

 Muž i žena mají stejná práva a 

stejné povinnosti, ale přesto se papežové této doby přiklánějí k dobovému názoru, a 

potvrzují tím konzervativní linii v církvi, že hlavním úkolem ženy je především být 

dobrou manželkou a matkou, až poté, když je rodina zabezpečena, může žena 

usilovat o svou další seberealizaci. Ale jen tím způsobem, aby netrpěla výchova 

dětí, mužova dominance a tím tedy i řád v rodině.  

 

4.6. SOCIÁLNÍ KATECHISMUS 

V roce 1937 u nás vychází Sociální katechismus sepsaný Dr. Bedřichem Vaškem. I 

on se v této útlé publikaci zabývá postavením ženy v církvi a ve společnosti. V bodě 

14 se ptá, zda-li jsou správné moderní snahy, aby manželka nebyla podřízena muži 

v rodině? A odpovídá zpočátku trochu zeširoka, že každá společnost lidí musí mít 

nějaké jednoduché vedení, jinak se rychle rozpadá. A toto tvrzení aplikuje i na 

rodinu. „Zkušenost ukazuje velmi často, že tam, kde se odpírá poslušnost muži, 

dochází k rozvratu rodiny. Písmo sv. samo, majíc na zřeteli potřeby rodin, 

přikazuje: „Ženy mužům poddány buďte!“ – „Muž je hlavou ženy.“  Ale tato 

podřízenost nesmí býti taková, že by snižovala lidskou důstojnost ženy.“
52

 Jak píše 

dále, je důležité, aby manžel byl manželce nadřazen stejně tak, jako je Kristus 

nadřazen či nadřízen církvi. „Muži milujte své manželky, jako i Kristus miloval 

církev a vydal sebe sama za ni … Tak si mužové mají milovati své manželky jako 

tělo své. Kdo miluje svou manželku, sám sebe miluje“ (k Efeským 5,25-28).“
53
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Tedy stejně tak jako Kristus vzhledem k církvi, tak i manžel vzhledem k své 

manželce má mít na paměti především a stále její blaho a stejně tak má pro ni být 

schopen i těch největších obětí. 

 

V bodě 24 se Vašek zabývá otázkou, jak připravovat odrostlé a odrůstající mladé 

lidi na jejich budoucí život rodinný? Odpovídá si mimo jiné tím, že je důležité, aby 

se mladí dobře vycvičili ve svém povolání, „aby se vyškolili na dobré odborníky, 

aby tak tím více zabezpečili své postavení. Dívky ať se dobře vyškolí v kuchyni a 

ve vedení domácnosti.“
54

  Předpokládá se zde tedy znovu, že správným rodinným 

modelem je pracující muž, který zabezpečuje rodinu po materiální stránce, a žena, 

která se stará o chod domácnosti, o děti a o svého muže. 

 

4.7. PIUS XII. 

26. října 1941 promluvil Pius XII. na Katolické akci
55

 v Projevu k ženám o tom, že 

Boží záměr se ženami je, aby se staly matkami, neboť hlavně pro tento úkol je 

stvořil. Papež v projevu uvedl, že „rolí manžela je poskytnout rodině živobytí a rolí 

matky je užít bdělé přičinlivosti ve starosti o těch tisíc maličkostí (…) které tvoří 

součást vnitřní rodinné atmosféry. Plnost povolání ženy nicméně nalézáme naprosto 

správně ve zrození dítěte. „Toto je svatost manželského lůžka. Toto je vznešenost 

křesťanského mateřství. Toto je spásou vdané ženy.“"
56

 Papež se zde odvolává na 

list Timoteovi, kde se píše, že spasena (žena) bude jako matka, jestliže setrvá ve 

víře, lásce, svatosti a střízlivosti (1 Tim 2, 15). Pius XII. tedy docela tvrdě odmítá 

ženy, které nechtějí děti, a jak můžeme číst na následujících řádcích, dává 

křesťanské ženě na výběr ze dvou možností životních voleb. 
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21. října roku 1945 po skončení II. světové války oslovil Pius XII. členky různých 

katolických ženských sdružení. Questa grande vostra adunata
57

 („O povinnostech 

žen ve společenském a politickém životě", dále jen QG) se stalo 

nejautoritativnějším papežským prohlášením k ženám do této doby. Pius XII. se 

staví proti těm, kteří se domnívají, že rozdíly mezi pohlavími jsou důsledkem 

socializace. „Věří, že ačkoliv jako Boží děti mají muž a žena stejnou důstojnost a 

před Bohem jsou si rovni, jsou zde rozdílné a komplementární kvality, které 

charakterizují obě pohlaví.“
58

 Při pravdivém přístupu ke svým konkrétním kvalitám 

mají křesťanské ženy možnost dvou (a pouze dvou) voleb, kterými mohou rozvíjet 

své dary: vzít si muže a mít rodinu, nebo zvolit dobrovolný celibát v duchovním 

životě. Poslední volbou, kterou Pius XII. ženě nabízí, je „zůstat svobodnou sobě 

navzdory". Podle papeže je volba pro svobodný život určitě tou nejubožejší a 

rozumí jí téměř jako osobnímu selhání.
59

 Upřednostňuje ale duchovní život a 

samozřejmě mateřství, které je „funkcí ženy, cestou ženy, přirozenou náklonností 

ženy.“
60

 Papež si uvědomuje, že politické a sociální podmínky mohou být rodině a 

důstojnosti ženy nepříznivé, a připomíná, že některé totalitní režimy slibují ženě 

stejná práva jako muži, pomoc v době těhotenství i po porodu. Pius XII. uznává, že 

katolická církev schvaluje rovnoprávnost ženy i výhody sociální pomoci. Vzápětí se 

ale ptá, zda-li tato pomoc skutečně zlepšila postavení ženy ve společnosti, když 

žena opustila své místo královny domova a vystavuje se stejné námaze a práci, 

jakou absolvuje muž.
61

 V další kapitole papež píše, že obě pohlaví mají právo a 

povinnost pracovat společně pro dobro společnosti a pro dobro národa, ale zároveň 

obecně lze říci, že žena má hlubší vhled pro pochopení jemných problémů 

domácího a rodinného života a jistější ruku v jejich řešení. Není to tak, že každé 

pohlaví je povoláno k jiné úloze, rozdíl je spíše v jejich způsobu rozhodování.
62
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4.8. SHRNUTÍ 

Jak bylo možno vysledovat v této kapitole, v první polovině dvacátého století se 

katolická církev otázkou postavení ženy v církvi zabývala. Zabývala se především 

novými trendy, které vznikaly vlivem světových válek a nově vznikajícími 

feministickými proudy. Lev XIII. ve svých dokumentech upozorňoval na 

rovnoprávnost ženy a muže, přesto ale vycházel z názorů, že hlavní místo ženy je 

v domácnosti. Pius X. byl papežem, který tvrdě postupoval proti modernistům  

v řadách církevní struktury a zavedl opatření, která měla šíření modernistických 

názorů bránit. K otázkám ohledně postavení ženy v církvi se vyjadřoval málo, a 

když už, tak potvrzoval konzervativní linii církve. Benedikt XV. navazoval na učení 

Lva XIII., že místo, které se pro ženu hodí, je domácnost. Během pontifikátu tohoto 

papeže vzniklo nové vydání Kodexu kanonického práva. V podkapitole, která se 

zabývala tímto kodexem, jsem názorně ukázala existenci kodifikovaných norem, ze 

kterých vyplývala jasná nerovnost v postavení muže a ženy v církvi. Pius XI. se 

otázkou ženy zabýval spíše v kontextu rodiny a manželství. V jeho encyklice Casti 

Connubii nalezneme mnoho pasáží, které odkazují na podřízenost ženy vůči muži či 

které odsuzují emancipaci žen. Podle Pia XII. mají křesťanské ženy možnost dvou 

voleb, kterými mohou rozvíjet své dary. První volbou je vdát se a založit rodinu, 

nebo zvolit dobrovolný celibát v duchovním životě. Žena, která se nevdá a neslouží 

Bohu, dle Pia XII. zažívá téměř osobní selhání. 

 

Je tedy vidět, že v první polovině dvacátého století se papežové shodovali, že žena a 

muž mají stejnou důstojnost a před Bohem jsou si oba rovni. Dále se ale také 

shodovali se světským pohledem na postavení ženy, tedy, že místo, které ženám 

nejvíce sluší a patří, je doma, u plotny, starající se o děti a manžela. Posun 

v chápání ženy, který v církvi v té době nastal, byl v liturgii, kdy bylo díky CIC 

1917 dívkám a ženám dovoleno ministrovat. O tom, jaké problémy vznikaly okolo 

aktivní účasti ženy na liturgii v následujících letech, jsem psala výše. 
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5. CÍRKEVNÍ DOKUMENTY Z OBDOBÍ OKOLO  

II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU 

Druhý vatikánský koncil, jenž se uskutečnil v letech 1962-1965, nebyl svolán, aby 

reagoval na dobové věroučné spory jako většina předchozích koncilů, ale „aby 

zejména pomohl Církvi otevřít se světu a vést s ním dialog, tedy naslouchat mu a 

srozumitelně mu nabízet odpověď ve vtěleném Slovu.“
63

 Tento koncil byl svou 

intencí a duchem naprosto jiný než I. vatikánský koncil (1869-1870). Jestliže měl  

I. vatikánský koncil „tendenci k centralismu moci v Římě, pak  

II. vatikánský koncil se obrátil ke světu a zdůraznil význam dialogu se všemi lidmi 

dobré vůle. (…) Církev se na koncilu rozhodla opustit obranné tendence a „otevřít 

okna“, jak trefně vyjadřoval Jan XXIII. Církev vykročila jiným směrem, opačným, 

než je vylučování z církve a odsuzování, vykročila cestou solidarity, dialogu, 

kooperace, svobody, smíření, odpuštění, cestou obnovy a nastolila cesty pro hledání 

jednoty křesťanských církví, nastolila cestu ekumenismu.“
64

 

 

II. vatikánský koncil vydal 16 dokumentů – konstitucí, dekretů a deklarací – a  

v řadě z nich se nepřímo zabýval i otázkou postavení ženy v církvi. V této kapitole 

bych ráda ve stručnosti zmínila právě ty dokumenty, které se více či méně týkají 

žen a jejich postavení v církvi a ve světě. Jak v nich papež a účastníci koncilu 

charakterizují ženu, co od ní v církvi a ve společnosti očekávají a jaké místo ve 

světě jí přisuzují. 

 

5.1. PACEM IN TERRIS 

Prvním dokumentem této doby, který hovoří o rovném postavení mužů a žen, ale 

nespadá pod dokumenty II. vatikánského koncilu, je text Pacem in terris  (dále jen 

PT). Tato encyklika Jana XXIII. o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, 

lásce a svobodě byla vydána 11. dubna 1963. Dle papeže „lidé mají nedotknutelné 

                                                 
63

  Hubert Jedin- Malé dějiny koncilů [online] z http://revue.theofil.cz/revue-

clanek.php?clanek=1312 
64

  Dolista Josef: Perspektivy církve, str. 65 
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právo vybrat si životní stav, jemuž dají přednost: buď založit rodinu, a to na základě 

rovnosti práv a povinností mezi mužem a ženou, nebo se rozhodnout pro kněžství či 

řeholní život.“
65

 Tato encyklika odmítá násilí a diskriminaci, vyzývá k toleranci, 

porozumění a spolupráci v mezinárodních vztazích a k důslednému dodržování 

lidských práv. Reflektovala postavení žen v tehdejší společnosti, současně se též 

zmiňuje o pracovních podmínkách žen. Není to ale poprvé, co se v dokumentech 

církve objevuje rovnost práv a povinností mezi mužem a ženou - Lev XIII. a Pius 

XI. ve svých encyklikách o manželství psali podobně. Zároveň si ale text trochu 

odporuje, když píše, že lidé si mohou svobodně vybrat svůj životní stav. Mohou si 

jej vybrat svobodně, ale jen ze dvou variant, buď založí rodinu, nebo si vyberou 

duchovní život. Papež zde nenechává místo pro ženu (či muže), která netouží po 

rodině a která chce zasvětit svůj život výzkumné práci či obecně kariéře. 

 

Papež Jan XXIII. si ale uvědomoval změnu, kterou přinesla doba - ať už 

společenský a hospodářský vzestup dělnické třídy, tak právě i větší účast žen na 

společenském, veřejném životě. „Rychlejší je snad tento postup u národů 

s křesťanskou civilizací; pomaleji, ale přece jen ve značné šíři, probíhá i u národů  

s jinými tradicemi a kulturami. Ženy jsou si víc a více vědomy své důstojnosti, a 

proto nemohou dopustit, aby byly považovány za neživou věc nebo za nástroj a aby 

se s nimi tak jednalo. Žádají více: v rodině i ve společnosti práva i povinnosti, jaké 

jsou hodny lidské osoby.“
66

 

 

Přestože tato encyklika vyzývá k rovnoprávnosti, nemohla jsem si nevšimnout při 

jejím čtení, že v některých částech stále převažuje patriarchální pohled na věc. 

Příkladem toho může být např. odstavec, který se týká výzvy biskupů pro všechny 

lidi, aby se aktivně účastnili veřejného života, kde se píše: „Na tomto místě znovu 

vybízíme naše syny, aby se aktivně účastnili správy veřejných záležitostí a aby 

společně podporovali zájmy celého lidstva i své vlastní společnosti. Vedeni světlem 

křesťanské víry a láskou k bližnímu ať také usilují o to, aby instituce sloužící 

hospodářskému, sociálnímu, kulturnímu a politickému životu nebyly lidem na 
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překážku, nýbrž jim spíše pomáhaly v sebezdokonalování, a to jak v řádu 

přirozeném, tak i nadpřirozeném. Přesto k tomu, abychom civilizaci prodchli 

zdravými zásadami a křesťanskými principy, nestačí, aby se našim synům dostávalo 

nebeského světla víry a aby se dali vést horlivostí pro podporování dobra; je totiž 

také nezbytné, aby se včlenili do občanských struktur a aby je svou aktivitou 

proměňovali zevnitř.“
67

 Je tedy vidět, že ačkoliv se odstavec týká výzvy pro 

všechny věřící, v textu se objevuje dvakrát termín „syn“, nikoliv „dcera“ či „všichni 

lidé“. Jako by se tedy předpokládalo, že se správa veřejných záležitostí týká pouze 

mužů, nikoliv žen. V tomto dokumentu papež staví požadavky pro zrovnoprávnění 

ženy především vůči státu a společnosti, nikoli ale vůči církvi.  

 

5.2. LUMEN GENTIUM 

V dogmatické konstituci o církvi Lumen gentium (dále LG), která již patří mezi 

dokumenty vydané sněmem biskupů na II. vatikánském koncilu, je zásada rovnosti 

muže a ženy v církvi uvedena v kapitole týkající se důstojnosti laiků v Božím lidu  

s odvoláním na Gal 3, 28 a Kol 3, 11. Tato konstituce spíše „pastorálním způsobem 

předkládá křesťanům nauku o podstatě církve a jejím univerzálním poslání. (…) 

Aby zdůraznila základní rovnost všech křesťanů, hierarchie a laiků, volí konstituce 

Lumen Gentium pojem, který je evidentně biblický - Boží lid“
68

. Vyvoleným 

Božím lidem je jeden lid. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest (Ef 4,5); společná je 

důstojnost údů, která vzniká z jejich znovuzrození v Kristu, společná je milost 

synovství, společné je povolání k dokonalosti, jedna spása, jedna naděje a 

nerozdělená láska. Není tedy v Kristu a v církvi žádná nerovnost vyplývající z rasy 

nebo národa, ze společenského postavení nebo pohlaví, poněvadž už tu není Žid 

anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni 

jste jeden v Kristu Ježíši.“
69

 V dalších kapitolách koncil připomíná, že církev se 

nebrání novým pravidlům, např. v životě řeholníků, které vzejdou z darů Ducha 

svatého z popudu vynikajících mužů i žen.
70

 Na konci šesté kapitoly „sněm utvrzuje 
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a chválí muže a ženy, bratry a sestry, kteří v klášteřích, ve školách, nemocnicích a 

misiích ozdobují Kristovu snoubenku vytrvalou a pokornou věrností svému 

zasvěcení a prokazují všem lidem nejrůznější velkodušné služby“.
71

 

 

Tato konstituce tedy přinesla nový rozměr ve vnímání rovnoprávnosti žen a mužů  

v tom pohledu, že se zabývá rovností muže a ženy v církvi a církevním životě. 

Když totiž koncil mluví o právech a povinnostech laiků, myslí tím vždy ženy a 

muže dohromady. 

 

5.3. GAUDIUM ET SPES 

Dalším dokumentem, který přinesl zásadní změnu v nazírání na postavení ženy, 

byla pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (dále jen GS). 

Tato konstituce „chce poukázat na pozitivní význam církve pro občanskou 

společnost a chce odpovědět na pastorální otázku, jaké vzezření má mít církev pro 

další generace. Je samozřejmé, že církev je povinna být otevřenou vůči potřebám 

světa, všem pravdivým a dobrým lidským touhám a podporovat úsilí všech lidí o 

mír a spravedlivý řád.“
72

 V konstituci se opakovaně zdůrazňuje, jak důležité je 

nezapomínat na důstojnost každé lidské osoby, protože „správně zachycuje její 

ohrožení vývojem zaměřeným k vědeckému, technickému a sociálnímu pokroku. 

Nenalézáme v ní ale žádné zmínky o stvořeném rozlišení člověka na muže a ženu: 

identifikace ženy s obecnou důstojností člověka se tu zatím ještě předpokládá, 

patrně jako zcela samozřejmá věc.“
73

 V článku týkající se zásadní rovnosti všech 

lidí a sociální spravedlnosti se píše, že „všichni lidé mají duši obdařenou rozumem a 

byli stvořeni k Božímu obrazu, mají tedy tutéž přirozenost a tentýž původ. Byli 

vykoupeni Kristem, mají tedy totéž Božské povolání a určení. Proto je třeba, aby se 

stále více uznávala základní rovnost všech.“
74

 Protože mezi všemi lidmi stvořenými 

k obrazu Božímu je zásadní rovnost, koncil požaduje odstranit a překonat 
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„jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka  

z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, společenského postavení, jazyka nebo 

náboženství, poněvadž odporuje Božímu záměru.“
75

 Tato konstituce se tedy brání 

jakékoliv diskriminaci žen ve společnosti i v církvi. 

 

V článku o obecných touhách lidstva připomíná GS jednotlivé skupiny, které 

potřebují podporu s tím, že dobrodiní kultury se musí dostat skutečně všem. 

„Národy trpící hladem volají k odpovědnosti národy bohatší. Ženy se dožadují 

právní i skutečné rovnoprávnosti s muži tam, kde ji dosud nedosáhly. Dělníci a 

rolníci chtějí nejen si vydělat na živobytí, ale také rozvíjet svou prací osobní 

schopnosti a účastnit se hospodářského, sociálního, politického a kulturního života. 

(…) Jednotlivci a skupiny touží po plném a svobodném životě, důstojném člověka, 

aby jim sloužilo všechno, co jim dnešní svět může tak bohatě poskytnout. Pokud jde 

o národy, ty se stále usilovněji snaží o vytvoření nějakého celosvětového 

společenství.“
76

 GS poukazuje na diskriminaci žen v současném světě, zvláště 

nemožnost svobodně si vybrat životní stav a manžela, omezený přístup ke vzdělání 

a obecně ke kultuře, zdůrazňuje nezbytnost, aby „ženy, které už pracují téměř ve 

všech oblastech života, naplno převzaly svou roli ve shodě se svými přirozenými 

vlohami.“
77

 Je tedy důležité si uvědomit, že přístup k práci a do zaměstnání musí 

být otevřen pro všechny lidi, bez jakékoliv nespravedlivé diskriminace. Stejné 

možnosti by měly být dopřány mužům i ženám, lidem zdravým i tělesně 

postiženým, vlastním občanům státu i přistěhovalcům. Společnost lidí by se měla 

starat o to, aby občané nacházeli práci a zaměstnání. Konstituce Gaudium et spes je 

tedy textem, který chce vyjádřit poměr církve k dnešnímu světu a k člověku jako 

osobě svobodné a důstojné. 
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5.4. DALŠÍ DOKUMENTY 

V dekretu o misijní činnosti církve Ad gentes (dále jen AG) se v části zabývající se 

katechisty již počítá s účastí mužů i žen na misijním díle. „Rovněž jsou hodny 

chvály řady katechistů, mužů i žen, kteří se tak velmi zasloužili o misijní dílo mezi 

pohanskými národy. Naplněni apoštolským duchem poskytují svou rozsáhlou a 

namáhavou prací jedinečnou a naprosto nutnou pomoc při šíření víry a církve.“
78

 

Církev tedy naplno uznává, že Duch svatý působí na muže stejně tak jako na ženy, a 

že tito lidé, muži a ženy, mohou stejně dobře pomáhat církvi v její práci a při šíření 

víry mezi ostatní lidi. 

 

Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem (dále jen AA) otevřel 

rozmanitou problematiku týkající se laiků a zahrnuje víc než jen otázky apoštolátu. 

„Posvátný sněm chce zintenzivnit apoštolskou činnost Božího lidu, a proto se 

naléhavě obrací na křesťanské laiky. Jejich vlastní a naprosto nutnou účast na 

poslání církve už připomněl na jiných místech.“
79

 Podstatné věci týkající se laiků už 

byly řečeny v konstitucích LG a GS. V tomto dekretu se koncil pokusil objasnit 

povahu, ráz a rozmanitost apoštolátu laiků a zároveň se pokusil shrnout všechny 

základní zásady apoštolátu a dát pastorační směrnice k jeho účinnějšímu konání. 

Tento dekret tedy měl být považován za normu při chystané revizi kanonického 

práva, tedy té části, která se vztahuje na apoštolát laiků. Ve třetí kapitole, týkající se 

různých polí apoštolátu, se píše, že jelikož ženy se stále více zapojují do 

společenského života, „je velmi důležité, aby se zvýšila jejich účast i v různých 

oborech církevního apoštolátu.“
80

 Avšak ve 4. kapitole se opět objevuje spíše 

mužské chápání slova laik, když koncilní otcové píší, že „zvláštní ocenění a 

doporučení zasluhují v církvi laici, svobodní i ženatí, kteří se natrvalo nebo načas 

věnují se svou odborností službě institucím a jejich práci.“
81

 Znovu se tedy 

předpokládá, že tento laik je muž, ať už svobodný a nebo ženatý, ale nezmiňuje se 

zde např. vdaná žena či vdova, i když jich v katolické církvi působí jako laiků 

mnoho. 
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Druhý vatikánský koncil ve svém Závěrečném poselství říká ženám: „Nastává 

hodina, a již nastala, kdy se plně rozvíjí povolání ženy, hodina, kdy žena získává ve 

společnosti možnosti, vliv, vyzařování, jakých dosud nedosáhla.  Proto ve chvíli, 

kdy lidstvo prochází tak hlubokou proměnou, mohou ženy, osvícené duchem 

evangelia, pomoci lidstvu, ohroženému úpadkem.“
82

 Je to velká změna oproti 

názoru např. papeže Benedikta XV., který se obával o ženy, které opustily místo 

v domácnosti, ke kterému se hodily, a vrhly se místo toho do přítomného života.
83

 

Můžeme zde tedy vidět, jaký posun v církvi nastal během několika málo let. Koncil 

zde neříká nic o tom, že pravé poslání ženy je být dobrou matkou a manželkou, i 

když to zároveň ale nepopírá. Žena má rozvíjet své pravé povolání a tím pomáhat 

lidstvu od úpadku. Jestli je ale její povolání být matkou, dobrou manželkou či třeba 

učitelkou či právničkou, o tom koncil nemluví. 

 

5.5. OHLASY NA UČENÍ II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU SE 

ZAMĚŘENÍM NA POSTAVENÍ ŽENY V CÍRKVI 

 

Učení koncilu, které bylo v mnoha směrech nové a reformní, se samozřejmě muselo 

dostat kritiky jak z řad církevních, tak i laických. Výsledky koncilu kritizovali 

především tradicionalisté, kteří odmítali nové postupy a názory, stejně tak ale 

kritika zaznívá i z úst modernistů, kteří doufali, že přínos koncilu bude ještě více 

reformní, či kritizovali, že některými tématy se koncil vůbec nezabýval.  

 

25. září 1969 Alfredo kardinál Ottaviani a Antonio kardinál Bacci posílají  

Pavlovi VI. stručný kritický rozbor nového mešního řádu. V textu tzv. Ottavianiho 

intervence kriticky reagují na záměr koncilu vydat Nový mešní řád. V textu se 

objevuje termín „MULIER IDONEA – způsobilá žena“. Tato způsobilá žena měla 

být „poprvé v tradici církve oprávněna přednášet čtení a zastávat jiné služby, které 
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se vykonávají mimo presbytář.“
84

 Dle dvanácti teologů, kteří vypracovali tuto 

studii, bude mít tato „koncelebrační mánie za následek zničení eucharistické 

zbožnosti kněze a zatemní ústřední postavu Krista, který jest jediným Knězem a 

Obětí, a takto ji nechá rozplynout v kolektivní přítomnosti koncelebrantů.“
85

 Pro 

podporu těchto slov hledají texty v Bibli a odkazují se na listy apoštola Pavla, který 

v 1 Kor 14, 34 říká: „ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby 

mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.“ A stejně tak i v 1 Tim 2, 11-12 se 

píše, že: „Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě 

nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.“ Koncil 

Konstitucí o posvátné liturgii zásadně mění do té doby jednotnou formu liturgie, 

což nelibě nesla konzervativní část církve a Nový mešní řád následně odmítla. 

Kritice se nevyhnula ani žena a její nové pravomoci. Konzervativci se odvolávají na 

tradiční výklad Písma, které ženě přikazuje poslušnost, podřízenost a mlčenlivost, 

tedy rozhodně ne místo u oltáře. Rozboru některý kritických částí Písma, týkající se 

ženy, se budu věnovat v dalších kapitolách. 

 

Tomáš Petráček v krátkosti shrnuje Druhý vatikánský a nastiňuje situaci, která 

následovala po koncilu. Roky bezprostředně po ukončení koncilu patřily do doby 

obrovského rozkvětu teologie, do seminářů a na teologické fakulty, kde přednášeli 

katoličtí teologové, chodily tisíce posluchačů a knihy s teologickou a náboženskou 

tématikou vycházely v obrovských nákladech. „Na krátkou dobu teologové znovu 

nastolují témata veřejné diskuse a společnost stojí o postoj představitelů církve. 

Papež Pavel VI. zahajuje svoji sérii zahraničních cest v odhodlání následovat 

apoštola, jehož jméno si vědomě vybral při papežské volbě. Za šest let navštívil 

všechny kontinenty, a když 8. prosince 1965 slavnostně uzavíral koncil, zdálo se, že 

nové etapě vztahu mezi církví a moderní společností nic nestojí v cestě.“
86

 Petráček 

píše, že zlom a vypuknutí „pokoncilní krize“ lze dle shody historiků datovat na  

25. 7. 1968, kdy byla publikována encyklika Humanae Vitae, o správném řádu 
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sdělování lidského života (dále jen HV), která se „jednostranně chápe jako 

odsouzení antikoncepce, ačkoliv pojednává celou oblast předávání života a 

manželské lásky. Dokument přišel ve chvíli, kdy se v univerzitních centrech Evropy 

šířilo obecné povstání generace narozené po roce 1945 proti všem společenským 

autoritám podle hesla: Je zakázáno cokoliv zakazovat.“
87

 Dle Petráčka se ale 

vědělo, že otázka antikoncepce byla vyňata z projednávání na koncilu, a také že 

odborná komise vyjádřila jiné, méně negativní mínění, než nakonec obsahuje 

encyklika HV. Tato encyklika vyvolala velkou vlnu odporu ze strany veřejnosti, ale 

také uvnitř samotné církve. Po tom krátkém období smíření a sympatií vůči všemu 

náboženskému bylo pro nepřátele církve vcelku jednoduché vylíčit církev jako 

autoritářskou instituci, která se brání pokroku. Tedy vylíčit ji jako instituci, která 

svým hierarchickým uspořádáním, svojí strukturou a také stylem myšlení a jednání 

dnes již patří do minulosti. „Nároky vznesené encyklikou také způsobily značný 

otřes mezi věřícími laiky, kteří z různých důvodů nebyli schopni respektovat 

naprostý zákaz antikoncepčních prostředků mimo jiné proto, že je nepřesvědčovala 

argumentace encykliky.“
88

 Dalo by se tedy říct, že Petráček vidí velkou příčinu 

pokoncilního úpadku církve v sexuální a neomarxistické revoluci v r. 1968 a  

v encyklice papeže Pavla VI. HV, ve které vidí nedostatečnou argumentaci úplného 

zákazu antikoncepčních prostředků. Společnost, která se v té době snaží zorientovat 

ve změnách, ve výzkumu a v nových možnostech, které doba přináší, špatně nesla 

zastaralost církve a v jistém smyslu její trvání na tradicích. 

 

O. H. Pesch připomíná, že církevní otcové postoupili o krůček do současné doby, 

když debatovali o možném oddělení manželského aktu a plození potomstva, 

zároveň pro něj ale zůstalo zklamáním, že „text obchází otázku metod plánovaného 

rodičovství poukazem na práci papežské komise.
89

 Přímo odsuzovaný je pouze 

potrat.“
90
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  Petráček Tomáš: Proč byl svolán Druhý vatikánský koncil? Fakta a mýty o situaci církve doby 

Pia XII. [online] z http://www.christnet.cz/clanky/4993/3_cast.url 
88

  Petráček Tomáš: Proč byl svolán Druhý vatikánský koncil? Fakta a mýty o situaci církve doby 

Pia XII. [online] z http://www.christnet.cz/clanky/4993/3_cast.url 
89

  pozn. 14 v čl. 51 v GS- Některé otázky, které potřebují další pečlivější prozkoumání, byly  

z příkazu nejvyššího velekněze předány komisi pro studium populace, rodiny a porodnosti, aby 

mohl nejvyšší velekněz, až komise splní svůj úkol, pronést úsudek. Za tohoto stavu nauky 
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Dr. Radomír Malý souhlasí s tím, že sexuální revoluce v šedesátých letech  

20. století měla zhoubný vliv na vývoj mládeže a její religiozitu, ale jako hlavní 

příčinu pokoncilní krize udává spíše formulace v samotných dokumentech Druhého 

vatikánského koncilu. Dle Malého dokumenty obsahují „minimálně 90 procent 

věroučně správných tezí, ale také přílišný akcent na svobodu, s níž si má člověk 

katolickou nauku vykládat, a také dvojznačnost některých vyjádření.“
91

 Malý, jako 

pamětník koncilu upozorňuje, že jak ještě v době koncilu, tak zejména hned po něm 

byli katolíci neustále masírováni církevními kruhy právě s odvoláním na koncil a 

jeho dokumenty (především GS a DH). Malý píše, že jako malý „často slýchával, že 

je nutno „opustit mentalitu ghetta”, „uznat, že i nekatolíci a odpůrci Církve mají  

v mnohém pravdu”, „nepolemizovat, ale vést dialog a snažit se porozumět”, 

„zřeknout se direktivních příkazů a zákazů” atd.“
92

 Dle Malého toto bylo hlavní 

příčinou, že takto církví a moderními teology zpracovaná katolická veřejnost se 

bouřila proti encyklice HV Pavla VI., v níž viděla právě ony nenáviděné “příkazy-

zákazy”, jak o tom bylo psáno výše.  

 

5.6. SHRNUTÍ 

Druhý vatikánský koncil měl především pastorální charakter, což dokazuje i znění 

jeho dokumentů. Tyto dokumenty však přece jen obsahovaly i některé závěry mající 

obecně závazný charakter, tedy charakter právní normy. Sbor biskupů reagoval na 

změnu doby dokumenty, které se týkají dělnické třídy stejně tak jako i práv žen. 

Jaké tedy byly důsledky koncilu? Tím nejviditelnějším se stala reforma liturgie, 

která dovolila používání národních jazyků a otočení oltáře směrem k lidu, čímž se 

způsobilo, že liturgii mohli slavit dohromady všichni věřící. Dále byla vyzdvihnuta 

účast laiků (mužů a žen) na církevním životě, čímž velmi vzrostla možnost žen na 

aktivní účasti během bohoslužby. Zde je tedy vidět, že chápání ženy v církvi se 

dostalo velkého posunu. Na druhou stranu v papežské encyklice PT, která přímo 

                                                                                                                                         
učitelského úřadu nehodlá posvátný sněm bezprostředně předložit žádná konkrétní řešení. 
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navazuje na učení Lva XIII. a Pia XI., se píše, že žena si může svobodně zvolit, 

jestli chce založit rodinu nebo prožít život zasvěcený Bohu. Možnost odmítnutí dětí 

a věnování se kariéře církev neschvaluje. V církevních dokumentech z doby trvání 

II. vatikánského koncilu tedy můžeme vidět, že ačkoliv vliv ženy na církev a 

společnost ve 20. století roste a církev uznává rovnoprávnost žen a mužů ve světě i 

před Bohem, stále zde zůstává především tradiční pohled na ženu - na ženu jako 

matku. 

 

V této kapitole jsem se snažila vybrat dokumenty, které se více či méně zabývaly 

postavením ženy v církvi a ve společnosti. Přesto ale, jak upozorňuje O. H. Pesch, 

téma „ženy v církvi“ či otázka a problémy „feministické teologie“, nebyly na 

koncilu probírány přímo. „Zřetelně to lze poznat v neposlední řadě na tradiční 

„inkluzivní“, tedy maskulinní řeči i tam, kde byly ženy míněny současně s muži.“
93

 

Přesto si ale dovolím tvrdit, že papež Pavel VI. stál o názor žen na církevní otázky. 

Jako důkaz tohoto tvrzení slouží překvapující fakt, že 14. září 1964 Pavel VI. 

pozval na koncil i ženy. Překvapením to bylo hlavně proto, že tento nápad se již 

dříve v průběhu koncilu zavrhl. Papež se však rozhodl, že účast žen na koncilu bude 

prospěšná.
94

 

 

V této kapitole a stejně tak i v kapitolách následujících, často používám frázi, že 

sněm byl v jisté míře významným zlomem v pojetí ženy v církvi a ve společnosti. 

Pavel Mráček ale upozorňuje, že tento sněm nebyl zlomovým a nepřinesl změnu 

učení církve. „Chtěl ji jen lépe vyložit, aby byla účinnější k duchovní mravní 

obrodě.“
95

 Přesto ale nevyvrací význam sněmu pro tehdejší i dnešní dobu, který je 

ale třeba správně chápat metodou dialogického personalismu, tedy že církev se 

obrací ke světu dialogem. 
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6. VÝVOJ PO II. VATIKÁNSKÉM KONCILU 

V minulé kapitole jsem shrnula dokumenty, které vydala římskokatolická církev  

v době trvání II. vatikánského koncilu a které se nějakým způsobem týkaly ženy, 

její důstojnosti a jejího postavení v církvi. Ačkoliv se na koncilu toto téma 

neuzavřelo a v podstatě ani neotevřelo, v letech bezprostředně pokoncilních téma 

„žena v církvi“ nebylo aktuální, protože církev se snažila přijmout a zažít některé 

jiné reformní změny (např. liturgické změny), které také vycházely z učení tohoto 

koncilu. Na téma žena v církvi narážím až v novém Kodexu kanonického práva  

z roku 1983 a v učení Jana Pavla II. na konci 80. let, kdy vychází první apoštolský 

list týkající se pouze žen a jejich rovnosti a důstojnosti. Rodinné otázce a 

postavením ženy v rodině se ale Jan Pavel II. věnoval již dříve. 

 

6.1. FAMILIARIS CONSORTIO  

Apoštolská adhortace Jana Pavla II. Familiaris consortio (dále jen FC) „O úkolech 

křesťanské rodiny v současném světě“ byla vydána dne 22. 11. 1981. Dokument 

shrnuje práci třetí biskupské synody, která se konala od 26. září do 28. října 1980 

v Římě a jejímž tématem byla křesťanská rodina. Dokument tvoří vedle úvodu a 

závěru čtyři samostatné oddíly. První oddíl "Rodina dnes – světlo a stíny" analyzuje 

situaci rodiny ve světě z pohledu církve v jejích společenských a kulturních 

poměrech, protože „má-li církev plnit svou službu, musí se snažit poznat poměry,  

v jakých se dnes manželství a rodina uskutečňují.“
96

 

 

Druhý oddíl "Manželství a rodina v Božím plánu" je teologickou reflexí toho, jaká 

by měla rodina být. „Podle Božího plánu je manželství základem pro větší 

společenství, pro rodinu. Manželství jako instituce a manželská láska jsou určeny na 

plození a výchovu dětí a v tom je jejich naplnění.“
97

 Na druhou stranu papež 

nezapomíná na ty, kteří děti nemají, protože „manželský život neztrácí svou cenu 
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ani tehdy, když není možné zplození nového života.“
98

 Mluví zde ale o nemožnosti 

mít děti, nikoli o svobodném rozhodnutí rodinu nezaložit. Pokud manželé nemohou 

založit rodinu, Jan Pavel II. je pobízí k jiným důležitým službám lidskému životu. 

Nabízí náhradní možnosti, jako je adopce, různé formy výchovné činnosti, pomoc 

jiným rodinám, chudým nebo tělesně či duševně postiženým dětem.
99

 

 

Ve třetím oddíle "Úkoly křesťanské rodiny" papež popisuje čtyři všeobecné úkoly 

rodiny: vytváření osobního společenství, služba životu, účast na vývoji společnosti 

a účast na životě a poslání církve. Především se ale věnuje dvěma oblastem, a to 

otázkám předávání života (rozvíjí zde nauku encykliky HV) a problematice 

výchovy dětí v rodině. Papež dále píše, že synoda si přála věnovat prvořadou 

pozornost ženě, jejím právům a úkolům v rodině i ve společnosti. Nezapomíná ale 

dodat důležitý fakt, že jakou pozornost věnuje právům ženy, takovou stejnou 

pozornost musí věnovat také debatě o muži jako manželu a otci, o dětech a o 

starších lidech.
100

 V následujícím odstavci církev uznává, že nejsou žádné pochyby, 

že stejná důstojnost a odpovědnost muže a ženy plně opravňuje přístup ženy  

k veřejným úkolům, zároveň ale žena nesmí zapomenout na své mateřské a rodinné 

úlohy ve vztahu ke všem úkolům veřejným a ke všem ostatním povoláním. Ale 

zároveň se církev varuje toho, aby se žena zřekla své ženskosti nebo aby chtěla 

napodobovat muže.
101

 

 

Čtvrtý oddíl je věnován pastoraci rodin. V části "Období pastorace rodin" se papež 

především podrobně věnuje třem fázím přípravy na manželství. Pokud jde o ty, kdo 

by se měli na pastoraci rodin podílet, tak kromě duchovenstva a řeholníků by to 

měly být také rodiny samotné či jejich sdružení, odborníci – laici a svůj význam  

v této oblasti by měly sehrát i hromadné sdělovací prostředky. Zcela zásadní je 

závěrečná část čtvrtého oddílu "Pastorace rodin ve svízelných situacích", zvláště 
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pak odstavce věnující se situacím neregulérním, jako je manželství na zkoušku, 

rozvod nebo další sňatek po rozvodu.
102

 

 

6.2. KODEX KANONICKÉHO PRÁVA Z ROKU 1983 

 

V návaznosti na dokumenty vydané v průběhu II. vatikánského koncilu bylo nutné 

přijmout nový Kodex kanonického práva, který by právně definoval zásady 

vyjádřené v koncilních dokumentech. Nešlo jen o změnu ustanovení, které byly 

kulturně a dobově zaostalé, jak jsem připomínala v kapitole týkající se CIC 1917, 

ale především o celkové pojetí člověka stvořeného k obrazu Božímu a jeho 

důstojnosti a rovněž o pojetí církve jako Božího lidu.  

 

Doc. Jiří Kašný v článku o Vlivu koncilu na kanonické právo píše, že s úmyslem 

revidovat CIC 1917 přichází papež Jan XXIII. 25. 1. 1959 a sděluje jej kardinálům 

společně s úmyslem svolat ekumenický koncil. O způsobu a rozsahu revize Kodexu 

se začalo diskutovat už během koncilu, ale ukázalo se, že církev si nejprve na 

koncilu potřebuje ujasnit, co si křesťané myslí sami o sobě a o církvi a jakou mají 

vizi o svém životě a poslání v současném světě. Proto byla systematická práce na 

revizi Kodexu odložena na později. Když se ke konci koncilu začalo konkrétně 

uvažovat o obnově Kodexu, bylo zřejmé, že je to dalekosáhlý úkol, který je třeba 

dobře naplánovat a zorganizovat. „Rozhodnutí Jana XXIII. došlo naplnění 25. ledna 

1983, kdy Jan Pavel II. vydal apoštolskou konstituci Sacrae disciplinae leges, kterou 

vyhlásil nový Kodex kanonického práva (dále CIC 1983), který nabyl účinnosti  

27. listopadu 1983.“
103
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Ustanovení CIC 1983 navazují na koncilní výpovědi, že „všichni lidé mají duši 

obdařenou rozumem a byli stvořeni k Božímu obrazu, mají tedy tutéž přirozenost a 

tentýž původ. Byli vykoupeni Kristem, mají tedy totéž Božské povolání a určení. 

Proto je třeba, aby se stále více uznávala základní rovnost všech.“
104

 V návaznosti 

na tuto výpověď je třeba na prvním místě zmínit kánon 208, který uvádí, že „na 

základě znovuzrození v Kristu jsou si všichni křesťané skutečně rovni co do 

důstojnosti i činnosti. Na základě této rovnosti všichni spolupůsobí na rozvoji Těla 

Kristova, každý podle svého postavení a úkolů.“
105

 CIC 1983 zakotvil postavení 

muže a ženy zásadně jako rovnocenné. 

 

Kolářová upozorňuje na fakt, že ustanovení CIC 1983 týkající se laiků se vztahují 

vždy současně na muže a ženy, a to s jedinou výjimkou, a to trvalé pověření služby 

lektora a akolyty. Ženy mohou být pověřeny všemi úřady, ke kterým není zapotřebí 

svátosti svěcení, stejně jako mohou pracovat v nejrůznějších poradních sborech a 

radách. Ženy i muži se tedy mohou ujímat nejrůznějších úkolů v církvi. Mohou vést 

liturgické modlitby, udílet křest (podle č. 861 odst. 2 CIC 1983 už neplatí při 

udílení křtu přednost muže před ženou, protože „v případě nutnosti může křtít 

každý člověk, který má správný úmysl.“
106

). Žena může také rozdávat svaté 

přijímání, asistovat při uzavírání manželství a udílet některé svátostiny. Ženám je 

také přiznána možnost ujmout se úřadů na církevním soudu, mohou být přijaté do 

senátu jako soudkyně, působit jako přísedící nebo vyšetřující soudci. Těmito 

novými ustanoveními se učinil v církvi opravdu významný krok pro zrovnoprávnění 

ženy a muže, protože i v pokoncilním zákonodárství byly ženy z církevního 

soudnictví vyloučeny.
107

 

 

Jaký skok tedy v přístupu k ženě v církvi v průběhu 20. století nastal, můžeme vidět 

i dle toho, že ještě na počátku 20. století tvrdil papež Pius X., že se ženy nemohou 

podílet na zpěvu na kůru v kostele, protože nemohou převzít žádný církevní úřad a 
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zpěv na kůru náležitým církevním obřadem je.
108

 Lze tedy konstatovat, že většina 

právních ustanovení, která v církvi znevýhodňovala ženu oproti muži, byla zrušena. 

Až na některé drobné rozdíly zůstává základním a principiálním rozdílem v právech 

mužů a žen vyloučení ženy ze svátostných svěcení. CIC 1983 odmítlo zastaralé 

chápání ženy jako druhořadé bytosti v příběhu o stvoření i představa ženy jako 

potenciální svůdkyně. Jestliže někde i v současnosti můžeme na takové či podobné 

myšlenky narazit, není to v souladu s oficiální naukou a církevním právem.  

 

6.3. REDEMPTORIS MATER  

V letech 1987 - 1988 byl Janem Pavlem II. vyhlášen mariánský rok. Na jeho 

začátku vychází šestá encyklika tohoto papeže s názvem Redemptoris mater (dále 

jen RM). Tato encyklika pojednává o Matce Vykupitele, která má zvláštní a 

jedinečné místo v plánu spásy a která je matkou církve. V závěru poslední kapitoly 

se papež věnuje tématu mateřství, panenství a ženství jako takovému. Maria je zde 

vzorem pro ženu, která „v ní objevuje tajemství, jak může důstojně prožívat své 

ženské bytí a jak se doopravdy realizovat.“
109

 Papež se v textu také zabývá 

důležitostí Panny Marie pro ženy ve vztahu k prioritě učednictví, stejně tak jako 

základní rovností učedníků, která byla dána křtem. Díky křtu tato rovnost mezi 

ženami a muži, mezi laiky a duchovenstvem předchází jakékoliv následné dělbě 

funkcí. Dle Jana Pavla II. je Maria modelem pro ženy, které v ní můžou najít 

tajemství svého ženství, své důstojnosti a také díky ní mohou dosáhnout svého 

skutečného vlastního rozvoje.
110

 

 

6.4. MULIERIS DIGNITATEM  

Papeži Janu Pavlu II. bylo téma žena v církvi velmi blízké. Úcta k Panně Marii a 

také ovzduší doby, ve které byl vychován, vyznačující se úctou k ženě, zejména  
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k ženě - matce, v něm rozvíjela respekt a úctu ke všem ženám jako takovým.
111

 Na 

rovnost muže a ženy poukazuje v listu Mulieris dignitatem (dále jen MD), o 

důstojnosti a povolání ženy, vydaném 15. srpna 1988, který kromě důrazu na 

mateřství a panenství ženy připomíná zásadní rovnost muže a ženy při stvoření. 

„To, že je člověk stvořený jako muž a žena, je obrazem Božím, znamená nejen to, 

že každý z nich jednotlivě se podobá Bohu, protože je obdařený rozumem a 

svobodnou vůlí, znamená to též, že muž a žena jsou stvořeni jako „jednota dvou“, 

ve společné lidské přirozenosti.“
112

 

 

Tento list ale již ve svém úvodu připomíná, že se změnila doba a že pohled na ženu 

je a musí být pod vlivem koncilních dokumentů jiný, než býval dříve. „Důstojnost 

ženy a její povolání - neustálý předmět lidského a křesťanského uvažování - nabyl 

zcela zvláštní důležitosti v posledních letech. Dokazují to mezi jiným projevy 

učitelského úřadu církve, vyjádřené v různých dokumentech II. vatikánského 

koncilu.“
113

 Dále se v textu vrací zpět k II. vatikánskému koncilu a jeho poselství 

ženám. 

 

Mulieris dignitatem je asi nejkomplexnějším dokumentem, jaký zatím papežové o 

ženách napsali. V papežském učení o ženách zde byly rozvinuty čtyři významné 

oblasti. První je potvrzení jejich rovné důstojnosti s muži. „Promyšlení teologie, 

která by byla v souladu s důstojností žen a současnou snahou po dosažení 

rovnoprávnosti, pro Jana Pavla znamenalo jít zpátky k „začátkům“ a k tajemství 

lidství jako ženy a muže,“
114

 protože byli stvořeni dle Božího plánu k obrazu 

Božímu jako muž a žena, stejně tak jako byli Kristem jako muž a žena vykoupeni. 

Druhou oblast tvoří popis zdeformovaných vztahů mezi muži a ženami, včetně 

mužské dominance, která je ale dle papeže způsobena ne vlivem kultury, ale 

následkem prvotního hříchu. „MD zahajuje novou éru oficiálního církevního učení. 

Na jednu stranu potvrzuje MD rovnost mužů a žen, kterou sdílejí jako výsledek 
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skutečnosti, že jsou Božím stvořením, dále však musí konfrontovat to, co vedlo  

k pokažení této harmonie pohlaví. Hovoří zde o korelaci mezi porušením vztahu 

Boha a lidstva a útiskem žen od mužů.“
115

 Třetí část je jednoznačným odsouzením 

zneužívání žen. Papež Jan Pavel II. hluboce lituje všeho, co umenšuje úctu k ženám 

a jejich důstojnost. Toto učení ovšem také zdůrazňuje, že zneužíváním žen muži 

nejen urážejí jejich práva, ale též se sami připravují o svou vlastní hodnotu, kterou 

jim Bůh propůjčil. Čtvrtou oblastí je volání po společné a rovné zodpovědnosti za 

rodinu, kde tento dokument jasně potvrzuje, že za výchovu dítěte mají oba rodiče 

odpovědnost. To je základem pro manželství a rodinný život. Závěr apoštolského 

listu je poděkování Jana Pavla II. Nejsvětější Trojici za veškerá tajemství ženy a 

zároveň je to vyjádřením prosby, aby církev uznala a zhodnotila „projevy Ducha“, 

které byly ženám uděleny.
116

  

 

Jan Pavel II. tímto dokumentem mění do té doby stereotypní model rodinné péče 

jako čistě ženské práce. Reaguje na rostoucí sílu feministického hnutí 

předpokladem, „že tento směr je reakcí na nedostatek respektu, který přísluší každé 

ženě.“
117

 Navazuje na učení koncilu, když potvrzuje rovnosti důstojnosti ženy a 

muže. Nicméně i v tomto textu se najde mnoho myšlenek, které vzbudily kritické 

reakce a diskuse v křesťanském světě, a to především představování povolání žen  

v pojmech mateřství nebo panenství a tvrzení, která vylučují ženy ze služeb 

spojených se svěcením. Stálé napětí v církvi představuje názor, který bylo možné 

vysledovat už v dokumentech týkající se žen, které vydali předchozí papežové
118

 a 

to tedy především způsob, jakým jsou jako ideální volby pro ženy představovány 

mateřství a panenství. Jan Pavel II. používá termín „génius ženy“ v souvislosti se 

skutečností, že Bůh ženě „svěřuje zvláštním způsobem člověka, lidskou bytost.“
119

 

Ačkoliv se Jan Pavel II. v MD snažil vyvrátit feministické tvrzení, že křesťanství, 

katolická církev obzvláště, je jen mužskou záležitostí, vrozeně misogynské, všechny 

tím neuspokojil. Některé feministky měly na jeho pojetí „ženského génia“ odlišný 
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názor. Některé s papežem nesouhlasily také proto, že papež, jako jakýkoliv jiný 

muž, nikdy nemůže pochopit ženskou důstojnost a také problémy, které ženy 

mohou mít.
 120

 

 

6.5. CHRISTIFIDELES LAICI  

 

30. prosince 1988 vychází Christifideles laici (dále jen ChL), posynodní
121

  

apoštolský list Jana Pavla II. o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, který se 

zabývá situací v církvi dvacet let po ukončení Druhého vatikánského koncilu. 

Hlavním biblickým citátem, který prostupuje celý list, je úryvek z Matoušova 

evangelia o dělnících na vinici. „Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel 

tam další, jak tam stojí, a řekl jim: Co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu: 

Nikdo nás nenajal. On jim řekne: Jděte i vy na mou vinici!“ (Mt 20, 6–7). Papež zde 

píše, že toto „evangelijní podobenství nám klade před oči rozsáhlou vinici Páně a 

velké zástupy mužů a žen, které Pán volá a posílá, aby na ní pracovali. Taková 

vinice je celý svět.“
122

 

 

Jan Pavel II. věnoval zvláštní pozornost situaci a úloze ženy v dvojím ohledu: 

jednak vyzval všechny, aby uznali nezbytný přínos ženy pro budování církve a pro 

rozvoj společnosti a dále dal podnět ke specifické analýze účasti ženy na životě a 

povolání církve.
123

 V této kapitole, která se týká žen a mužů, se Jan Pavel II. 

odvolává přímo na učení Druhého vatikánského koncilu. Uvědomuje si také, že 

žena má na základě sobě vlastních darů a úkolů zvláštní povolání a že toto vědomí 

se prohloubilo a rozšířilo především v pokoncilové době. Toto vědomí nalezlo svou 

nejpůvodnější inspiraci v evangeliu a v církevních dějinách. Pro věřícího zůstává 
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evangelium, to znamená slovo a příklad Ježíše Krista, nezbytným a rozhodujícím 

kritériem, které je nejvýš plodné a obrodné i v současném historickém okamžiku. 

 

Dále se tento list dotýká tématu možnosti svěcení žen, které ale odmítá s odkazem 

na biblické výpovědi.
124

 Papež ale zdůrazňuje fakt, že „ačkoliv ženy sice nebyly 

povolány k apoštolátu Dvanácti, a tím ani ke kněžskému úřadu, mnohé z nich 

provázely Ježíše při jeho službě a pomáhaly skupině apoštolů (srov. Lk 8, 2–3); 

stály pod křížem (srov. Lk 23,49); účastnily se Ježíšova pohřbu (srov. Lk 23,55) a o 

Velikonočním ránu přijaly a zvěstovaly zprávu o Zmrtvýchvstání (srov. Lk 24, 1–

10); modlily se spolu s apoštoly ve večeřadle v očekávání Letnic (srov. Sk 1,14).“
125

 

 

Papež Jan Pavel II. přijal podněty 2. vatikánského koncilu, odrážející poselství 

evangelia a církevních dějin, a reaguje na ně mimo jiné formulací tohoto výslovné 

doporučení: „Církev musí uznat všechny dary mužů a žen pro svůj život a poslání a 

musí je uvádět do praxe.“
126

 Upozorňuje i na to, že ve stopách evangelia se prvotní 

církev distancovala od kultury své doby a povolala ženu k úkolům spojeným  

s evangelizací. Za příklad uvádí listy apoštola Pavla, který jmenuje mnoho žen  

v souvislosti s jejich různými úkoly ve službě prvním církevním obcím (srov. Řím 

16; Flp 4,2–3; Kol 4,15; 1 Kor 11,5; 1 Tim 5,16). Jan Pavel II. také cituje Pavla VI., 

který řekl: "Jestliže svědectví apoštolů založilo církev, pak svědectví žen přispívá 

rozhodujícím způsobem k oživování víry křesťanských obcí."
127

 

 

Také v 51. článku papež konstatuje, že „jak řekl už Pavel VI., jestliže nemůžeme 

změnit postoj našeho Pána ani poslání, která určil ženám, musíme však uznat a 

podporovat úlohu ženy v poslání evangelizace a v životě křesťanské obce. Je nutné 
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přejít od teoretického uznávání aktivní odpovědné přítomnosti žen v církvi k její 

praktické realizaci.“
128

 

 

Dále se v listu píše také o tom, že v synodní aule nechyběly ani hlasy těch, kteří 

vyslovovali obavu, že „přílišné zdůrazňování povolání a úlohy ženy by mohlo vést 

k nepřijatelnému opomíjení muže.“
129

 Synodní otcové se ale shodli, že v různých 

situacích života církve je skutečně nutno „s lítostí konstatovat absenci nebo 

nedostatečnou přítomnost mužů: někteří se vyhýbají vlastní odpovědnosti v církvi, 

takže ji na sebe berou jen ženy, například při účasti na liturgické církevní modlitbě, 

při výchově, a zvláště při katechezi vlastních i cizích dětí, při účasti na 

náboženských a kulturních akcích, při spolupráci na charitativních a misijních 

podnicích.“
130

 Ale proto je tedy dle Jana Pavla II. zapotřebí přítomnost mužů a žen 

pastoračně koordinovat tak, aby se účast laiků na spásném poslání církve stala 

plnější, harmoničtější a bohatší. 

 

6.6. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE  

Katechismus katolické církve (dále KKC) je souhrnný a uspořádaný výklad všech 

podstatných a základních složek křesťanského katolického učení, týkající se víry a 

etiky. Je vydaný ke konci roku 1992 a reaguje na změny ve světě ve světle  

II. vatikánského koncilu a celkové tradice církve.  

 

V 369 odstavci se dočítáme, že Bůh chtěl mít muže a ženy rozdílné, ale zároveň i 

stejné. „Bohem chtěná rovnost i různost- muž a žena jsou stvořeni, to znamená, že 

jsou chtěni Bohem: a to jak v dokonalé rovnosti jako lidské osoby, tak v jejich 

vlastním bytí muže a ženy.“
131

 Na stejném místě se píše i o tom, že ač je muž od 

ženy v mnohém rozdílný, mají stejnou důstojnost. „Muž a žena mají nepomíjející 
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důstojnost, kterou jim uděluje bezprostředně Bůh, jejich stvořitel. Muž a žena jsou, 

s touž důstojností, „Božím obrazem“. Svým „mužským bytím“ a „ženským bytím“ 

zrcadlí Stvořitelovu moudrost a dobrotu.“
132

 Protože když „stvořil Bůh člověka jako 

„muže a ženu“, daroval stejným způsobem muži i ženě osobní důstojnost.“
133

  

KKC připomíná, že „člověk je osoba, a to muž a žena ve stejné míře. Oba totiž byli 

stvořeni k obrazu a podobě osobního Boha.“
134

  

 

Na jiných místech Katechismu církev připomíná, jak důležitou roli hrály 

v nejstarších dějinách církve ženy. Odstavec 965 odkazuje na dokument LG, kde se 

zdůrazňuje vliv Panny Marie, která „svými modlitbami pomáhala prvotní církvi.“
135

 

O několik stránek dřív se popisuje, jak šly na Velký pátek zbožné ženy v čele 

s Marií Magdalénou dokončit nabalzamování Ježíšova mrtvého těla a jak se setkaly 

s živým Ježíšem jako první. Dle katechismu se tak tedy tyto ženy staly úplně 

prvními hlasatelkami a svědkyněmi Ježíšova zmrtvýchvstání, dokonce i pro 

samotné Ježíšovy učedníky.
136

 

 

V odstavcích 2331- 2334 se Katechismus odvolává mj. na dokumenty Jana Pavla II. 

a připomíná, že „Bůh je láska a prožívá sám v sobě tajemství osobního společenství 

lásky. Když tvoří Bůh člověka podle svého obrazu (…) vkládá do lidské 

přirozenosti také mužské a ženské povolání a zároveň i schopnost a odpovědnost  

k lásce a společenství.“
137

 KKC dále rozebírá, jak pohlavnost ovlivňuje lidskou 

osobu ve všech jejích stránkách, týkající se hlavně jejích „citů, schopnosti milovat a 

plodit a všeobecněji způsobilosti navázat vztahy společenství s druhými.“
138
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V neposlední řadě se Katechismus zabývá také postavením ženy ve společnosti. 

V době, kdy KKC vychází, je již zcela normální, že ženy mají mít možnost pracovat 

stejně jako muži. Odstavec 2433 píše, že „přístup k práci a k povolání musí být 

otevřen pro všechny, bez nespravedlivé diskriminace: mužům i ženám, zdravým i 

tělesně postiženým, vlastním občanům i přistěhovalcům. Společnost má podle 

okolností pomáhat občanům nacházet práci a zaměstnání.“
139

 

 

Opět je tedy jasně vidět, jaký posun v církvi nastal v otázce chápání ženy a její 

osoby a důstojnosti. KKC se nijak hlouběji nezaobírá otázkou postavení ženy 

v církvi s ohledem na její možnosti uplatnění v ní, na mnoha místech ale potvrzuje, 

že muž a žena jsou si rovni jak ve svých právech, tak ve své lidské důstojnosti. Na 

otázku postavení ženy ve společnosti a v povolání církev odpovídá odmítáním 

nespravedlivé diskriminace. 

 

6.7. LIST ŽENÁM  

„Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena!“ napsal papež Jan Pavel II. v Listu ženám 

(dále jen LŽ) 29. 7. 1995 jako znamení účasti a vděčnosti. V tomto listu papež píše, 

že se obrací „přímo ke každé ženě, abych s ní uvažoval o jejích problémech a o 

vyhlídkách a postavení žen v naší době. Chci se přitom zvláště zaměřit na zásadní 

téma důstojnosti a práv žen ve světle Božího slova.“
140

 Poděkování Pánu za jeho 

plán o povolání a poslání ženy ve světě se stává také konkrétním a přímým díkem 

všem ženám a každé ženě zvlášť za to, co představuje v životě lidstva. „Díky tobě, 

ženo-matko, díky tobě, ženo-nevěsto, díky tobě, ženo-dcero a ženo-sestro, díky 

tobě, pracující ženo, díky tobě, ženo zasvěcená Bohu, díky tobě, ženo, jen za to, že 

jsi žena!“
141

 Papež si však uvědomoval, že jen poděkování nestačí, protože „jsme 

dědici dějin, které značně nepříznivě ovlivnily a ve všech dobách a na každém místě 

ztížily cestu ženy, které byla upírána její důstojnost, jejíž přednosti byly 

deformovány, která byla často diskriminována nebo zotročována. To ženám často 

                                                 
139

  KKC odst. 2433 
140

  LŽ odst. 1 
141

  LŽ odst. 2 
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bránilo být zcela sama sebou a ochudilo tak celé lidstvo o ryzí duchovní 

bohatství.“
142

 Papež se v Listu zamýšlí nad tím, že Ježíš, navzdory tehdy platným 

předpisům, měl k ženám otevřený postoj plný úcty, pochopení a něžnosti. Tímto 

způsobem ctil v ženě důstojnost, která je trvale zakotvena v Božím plánu a v Boží 

lásce. „Hledíme-li na Něho na konci tohoto druhého tisíciletí, samovolně vyvstává 

otázka: Co z jeho poselství bylo skutečně přijato a uskutečněno? Ano, je na čase, 

abychom se s odvahou ohlédli a s otevřeným přiznáním odpovědnosti zhodnotili 

dlouhé dějiny lidstva, k nimž ženy nejen že většinou přispěly ve srovnání s muži 

nikoliv méně, ale navíc často tak musely činit v mnohem obtížnějších 

podmínkách.“
143

 V řádcích, které následují, se papež zastavuje nad ženami, které 

milovaly kulturu a umění a věnovaly se mu, přestože začínaly v méně výhodných 

podmínkách, často vyloučené z rovnocenné výchovy, vystavené podceňování, 

zneuznání, ba popírání jejich intelektuálního přínosu, o překážkách, které dosud  

v tolika částech světa brání ženám, aby se plně zapojily do společenského, 

politického a hospodářského života a také nad historií zvůle a násilí páchaného na 

ženách v oblasti sexuality.
144

 

 

Jan Pavel II. v Listu projevuje svůj obdiv ženám dobré vůle, které se věnovaly 

obraně důstojnosti a postavení ženy tím, že vybojovaly pro ženy základní 

společenská, hospodářská a politická práva, a to tím spíše, že se pustily do této 

iniciativy v dobách, kdy takové úsilí bylo považováno za přestupek, za známku 

nedostatečné ženskosti, za projev exhibicionismu, či dokonce za hřích.
145

 Jaký je to 

tedy posun od oficiálního učení církve z 1. poloviny 20. století, kdy převažoval 

názor, že spása vdané ženy spočívá jen v manželském loži, že ženy se mají držet 

doma, mimo pracovní proces, a emancipace byla považována za blud. 

 

                                                 
142

  LŽ odst. 3 
143

  LŽ odst. 3 
144

 srov. LŽ odst. 3-5 
145

 srov. LŽ odst. 6 
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6.8. INSTRUKCE K NĚKTERÝM OTÁZKÁM OHLEDNĚ MOŽNOSTÍ 

LAIKŮ PODÍLET SE NA SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH KNĚŽÍMI 

Dokumenty učitelského úřadu církve potvrzují identitu laiků. 15. 8. 1997 v den 

slavnosti Nanebevzetí Panny Marie nechal vydat papež Jan Pavel II. Instrukce  

k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných 

kněžími, která navazuje na jeho výzvy všem věřícím, aby se aktivněji účastnili na 

poslání církve, reprezentovanou listem Christifideles laici. Biskupská synoda z roku 

1987 konstatovala, že „Duch obnovuje a omlazuje církev a vzbuzuje v mnoha 

laicích nové impulsy vedoucí ke svatosti a k aktivní účasti na životě církve. Svědčí 

o tom nový styl spolupráce kněží, řeholníků a laiků; aktivní účast na liturgii, na 

zvěstování Božího slova a na katechezi; mnohé služby a úkoly svěřované laikům a 

jimi vykonávané; rozkvět různých skupin, sdružení a duchovních hnutí, kterým se 

též věnují laici; a konečně rozsáhlá a významná účast žen na životě církve a na 

rozvoji současné společnosti.“
146

 Biskupská synoda také potvrdila, že ženy se mají 

účastnit života církve bez jakékoliv diskriminace též při konzultacích a při 

rozhodováních. 

 

Papež v této instrukci naráží na problematiku nedostatku kněží a také na změny, 

které přinesl revidovaný Kodex kanonického práva. Jan Pavel II. si uvědomoval, že 

přestože na jedné straně pozorujeme v některých oblastech zvlášť velký nedostatek 

kněží, v jiných lze zaznamenat slibný rozkvět povolání přinášející pozitivní 

vyhlídky pro budoucnost. Řešení vycházející z nedostatku řádných služebníků 

mohou proto být jen přechodná a spojená se zvláštní pastorační prioritou péče o 

povolání ke svátosti kněžství. V tomto smyslu Svatý otec připomíná, že  

„v některých místních situacích byla nalezena plodná a smysluplná tvůrčí řešení. I 

ustanovený Kodex kanonického práva poskytl nové možnosti, které však mají být 

správně používány, aby nedošlo k dvojznačnosti, aby nebyla považována za řádná a 

normální normativní řešení ta, která byla předvídána pro mimořádné situace 

nepřítomnosti nebo nedostatku vysvěcených služebníků.“
147

  

                                                 
146

  Instrukce k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných 

kněžími, s. 3 
147

  Jan Pavel II., proslov na symposiu „Collaborazione dei laici al ministero pastorale dei presbiteri“ 
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Papež vítá větší účast žen v aktivním životě církve ve všech možných službách, ale 

zároveň varuje, aby tyto služby nepřerostly v touhu např. kněžského svěcení, kterou 

církev ženám odmítá. Jan Pavel II. k tomu ještě říká, že touto cestou zvyšování 

účasti žen v aktivní službě v církvi je třeba se odvážně vydat. Z velké části se jedná 

o plné využití širokého prostoru, který církevní zákony přiznávají laikům a ženám. 

„Představte si, jak se pastorační činnost obohatí, jakou novou krásou zazáří tvář 

církve, až se ženský duch plně odrazí ve všech oblastech jejího života!“
148

 Na mysli 

má tedy například studium teologie, schválené formy liturgické služby, včetně 

služby u oltáře, účast na administrativních a pastoračních poradách, na diecézních 

synodách a zvláštních sněmech, účast v různých církevních institucích, v církevních 

kuriích a soudech, při řadě pastoračních činností, až po nové formy účasti na životě 

farnosti v případě nedostatku kněží, vyjma úkolů čistě kněžských. 

 

Tato instrukce tedy „podrobně stanoví teologické principy a praktické pokyny pro 

spolupráci kněží a laiků při pastoraci zejména ve službě slova, pro účast laiků na 

homilii, spolupráci s faráři na pastorační službě ve farnostech, v orgánech místní 

církve, pro slavení liturgie, nedělní bohoslužby bez přítomnosti kněze, pro službu 

mimořádného přisluhovatele svatého přijímání, apoštolátu u nemocných, asistenci 

při uzavírání sňatku, udělování křtu a vedení církevního pohřbu.“
149

 Po druhém 

vatikánském koncilu byli všichni věřící povzbuzeni k tomu, aby společnou prací na 

spáse světa budovali církev. O tom, že tato výzva nezůstala bez odezvy, svědčí 

nový styl spolupráce kněží, řeholníků a laiků. Předpokládá se nyní aktivní účast na 

liturgii, na zvěstování Božího slova a na katechezi. Mnohé služby a úkoly dřív 

vykonávané pouze kněžími jsou dnes svěřované laikům. Dále o tom svědčí rozkvět 

různých skupin, sdružení a duchovních hnutí, kterým se též věnují laici a konečně 

také rozsáhlá a významná účast žen na životě církve a na rozvoji současné 

společnosti.
 150

  

                                                                                                                                         
citováno v Instrukce k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách 

vykonávaných kněžími, s. 29 
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  Jan Pavel II.: Nebojme se pravdy, s. 127 
149

  Mann Leopold: Učící se církev [online] z http://www.kostely.bk.cz/2009/12/25/ucici-se-cirkev-

nutnost-apostolatu-laiku-26122009/ 
150

  srov. Mann Leopold: Učící se církev [online] z http://www.kostely.bk.cz/2009/12/25/ucici-se-

cirkev-nutnost-apostolatu-laiku-26122009/ 
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6.9. LIST BISKUPŮM O SPOLUPRÁCI MUŽŮ A ŽEN V CÍRKVI A  

VE SVĚTĚ 

31. května 2004 vydává Kongregace pro nauku víry List biskupům katolické církve 

o spolupráci mužů a žen v církvi a ve světě (dále jen LB) a již v úvodu tohoto listu 

prohlašuje, že církev podporuje spolupráci mezi pohlavími s vědomím rozdílnosti 

mezi muži a ženami. V druhém odstavci se papež dostává k problémům současné 

doby a definuje dvě nové tendence. „První tendence silně zdůrazňuje stav 

podřízenosti ženy ve snaze vyvolat spor. Žena, aby byla sama sebou, se stává 

soupeřkou muže. Na zneužití moci odpovídá strategií hledání moci. To vede  

k soupeření mezi pohlavími, kde identita a úloha jednoho je zdůrazňována na úkor 

druhého. To má na lidskou osobu škodlivý vliv, který se bezprostředně a  

s neblahými následky projevuje ve struktuře rodiny.“
151

 Žena se tedy stává 

podřízenou muži, neboť se staví do role soupeřky muže. Tato rivalita mezi 

pohlavími vede k tomu, že identita jednoho znevýhodňuje toho druhého. „Druhá 

tendence se objevuje jako důsledek té první. Ve snaze zabránit dominantnímu 

postavení jednoho nebo druhého pohlaví směřuje tato tendence ke smazávání jejich 

rozdílností, které jsou považovány pouze za výsledek historicko-kulturní 

podmíněnosti. Na této rovině je tělesná odlišnost, nazývaná pohlaví, 

minimalizována, zatímco rozměr úzce kulturní, nazývaný gender, je zdůrazněn a 

považován za primární. Zastírání rozdílnosti nebo duality pohlaví má ohromné 

důsledky na různých úrovních. Tato antropologie, která zamýšlela hájit úsilí o 

rovnost ženy a její osvobození od biologického determinismu, ve skutečnosti 

inspirovala ideologie, které podporují např. zpochybnění rodiny s její přirozenou 

strukturou dvou rodičů, tedy otce a matky.“
152

 Tato druhá tendence má tedy za cíl 

zrušení rozdílnosti mezi mužem a ženou s tím, že na rozdílnost mezi pohlavími se 

dívá jen jako na výsledek sociálně – kulturních podmínek. Zde má, dle sekretáře 

Kongregace pro nauku víry arcibiskupa Arnata, původ odpor k přirozenému obrazu 

rodiny, tvořené otcem a matkou, zrovnoprávňování homosexuality a heterosexuality 

nebo nabídka alternativní sexuality.
153
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  LB I. 2 
152

  LB I. 2 
153

  srov. Dokument o spolupráci muže a ženy v církvi a ve světě[online]  

z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=2132 



- 57 - 

„Tváří v tvář těmto myšlenkovým proudům hovoří církev, osvícená vírou v Ježíše 

Krista, o aktivní spolupráci mezi mužem a ženou založené na poznání jejich 

rozdílnosti.“
154

 Pro lepší pochopení základu, smyslu a důsledků této odpovědi se 

papež ve 4. odstavci Listu vrací, byť pouze krátce, k Písmu svatému. V šestém 

odstavci svého papežského listu se Jan Pavel II. vrací k druhému vyprávění o 

stvoření (Gn 2,4–25), které potvrzuje jasným způsobem důležitost pohlavní 

rozdílnosti. Ve 12. odstavci se svatý otec zabývá listem Galaťanům, kde Pavel píše 

„Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista, (…) už není muž anebo 

žena,“  (Gal 3,27-28). Dle výkladu papeže zde „apoštol Pavel nepopírá rozdílnost 

muže a ženy, o níž na jiném místě mluví jako o tom, co patří do Božího plánu. To, 

co chce říci, je především toto: soupeření, nepřátelství a násilí, které ničí vztah 

muže a ženy, jsou v Kristu překonatelné a překonané. V tomto smyslu je lépe než 

kdy jindy vyjádřena rozdílnost mezi mužem a ženou, kterou ostatně až do konce 

provází biblické zjevení.“
155

 

 

Tento list se zabývá také aktuálností ženských hodnost v současné církvi, protože, 

jak připomíná ve čtvrté kapitole, církev se stále má co učit. „Církev se stále od 

Panny Marie učí důvěrnému vztahu s Kristem. Maria, která ve svých rukách 

chovala malé betlémské dítě, nás učí poznávat nekonečnou Boží pokoru. Ona, která 

ve svém náručí přijala Ježíšovo umučené tělo sňaté z kříže, ukazuje církvi, jak má 

přijímat všechna těla znetvořená v tomto světě násilím a hříchem.“
156

 Když byl 

Ježíš ukřižován, svěřil apoštola Jana své matce. LB chápe tento jeho čin jako výzvu 

pro církev, aby se učila od Panny Marie tajemství lásky, která vítězí. Podle Jana 

Pavla II. je žena zvláště v dnešní době pro církev ústřední postavou, protože, co se 

týče církve, žena jako znamení je víc než kdy jindy ústřední postavou a vydává své 

bohatství. Dále se v tomto odstavci připomíná fakt, že kněžské svěcení je vyhrazeno 

výhradně mužům. LB ale připomíná, že ženám nic nebrání, aby vstupovaly do srdce 

křesťanského života, protože ženy jsou povolané k tomu, aby byly pro všechny 

křesťany vzorem toho, jak má nevěsta s láskou odpovídat na lásku ženicha.
157
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  srov. LB IV. 16 
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6.10. SHRNUTÍ 

Jan Pavel II. se otázce postavení ženy v církvi a ve společnosti věnoval velmi 

často.
158

 Jeho apoštolská adhortace Familiaris consortio se věnuje otázce postavení 

ženy v rodině a hlavně pojednává o tom, jaké jsou nejdůležitější úkoly pravé 

křesťanské rodiny v současném světě. V roce 1983 byl vydán nový kodex 

kanonického práva, který byl zásadní v tom, že většinu právních ustanovení, která  

v církvi znevýhodňovala ženu oproti muži, rušil. Asi nejdůležitější dokument Jana 

Pavla II. o ženě byl list Mulieris dignitatem, ve kterém komplexně představuje svou 

nauku o ženě. Potvrzuje v něm rovnou důstojnost ženy a muže, popisuje mužskou 

dominanci způsobenou vlivem prvotního hříchu, omlouvá se ženám za vše, co jim 

v historii ubíralo úctu a důstojnost a v neposlední řadě v tomto listě papež volá po 

stejné odpovědnosti za rodinu a výchovu dětí jak u ženy, tak i u muže.  V listu 

Christifideles laici papež píše o důležitosti žen i mužů jako laiků při budování 

církve i společnosti, protože obě pohlaví mají své specifické dary, které je potřeba 

využít. Katechismus katolické církve, který byl vydán na konci roku 1992, byl 

sepsán jako reakce na změny ve světě a také reagoval na změny v církvi, které 

nastaly v důsledku učení II. vatikánského koncilu a celkové tradice církve. List 

ženám byl sepsán papežem jako poděkování Bohu za poslání ženy a také 

poděkování ženám za vše, co v dějinách lidstva pro církev udělaly, i když jim 

společnost často bránila. Také v Listu biskupům o spolupráci mužů a žen papež 

připomíná, jak důležité jsou rozdíly mezi pohlavími, protože právě tyto rozdíly 

přinášejí odlišné dary, které církev i společnost potřebují. Dále se zde Jan Pavel II. 

zmiňuje o ekonomické stránce a připomíná, že ženám, které si přejí trávit svůj čas 

prací v domácnosti, aniž by za to byly společností stigmatizovány nebo finančně 

trestány, stejně jako těm ženám, jež si přejí věnovat se jiným pracovním činnostem, 

by se mělo vycházet vhodným pracovním rozvrhem vstříc.
159

 Je to tedy velký posun 

například od postoje Pia XI., který v CC mluvil o nebezpečí ženské hospodářské 

emancipace, která by nastala, když by žena, bez vědomí a proti vůli mužově mohla 

svobodně mít a obstarávat své soukromé záležitosti, nemusela se starat o 

domácnost, ani o děti, ani o rodinu a mohla hovět svým zálibám a věnovat se i 
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  Hlouběji se tématem ženy v církvi a papežem Janem Pavlem II. zabývala Lucia Kopasová ve své 

diplomové práci  z roku 2012„Žena v pohledu Jana Pavla II.“, dostupné [online]  

z http://theses.cz/id/jlqx8q/Kopasov_diplomovka.pdf 
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  srov. LB III. 13 
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veřejnému životu.
160

 Byl to tedy pontifikát Jana Pavla II., který se v historii  

20. století nejvíce zabýval otázkou postavení žen v církvi a ve společnosti. Od této 

doby může žena v církvi vykonávat téměř všechny role, které nepřísluší pouze 

kněžím. Dnes se tedy již běžně setkáváme s ženami učitelkami teologických oborů, 

s ženami pracujícími na církevních soudech, na úrovni diecézní správy, ve farních 

radách apod. 

  

                                                 
160

  srov. CC II, C, b, 75-79 
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7. SOUČASNÉ NÁZORY NA POSTAVENÍ ŽENY V CÍRKVI 

VE VYJÁDŘENÍ PAPEŽŮ KATOLICKÉ CÍRKVE 

Při čtení předchozích řádků je na první pohled zřejmé, jaká změna se v církvi stala 

za velké pomoci II. vatikánského koncilu a jak se změnil názor a učení církve o 

ženě. Přesto ale stále otázka postavení ženy v církvi není uzavřená, a jak je vidno na 

následujících řádcích, je toto téma palčivé i v současnosti. Přestože papež Benedikt 

XVI. ani František nevydali žádný oficiální dokument, ve kterém by se téma ženy  

v církvi rozebíralo, v promluvách či na tiskových konferencích se na toto téma 

občas diskutovalo. 

 

7.1. BENEDIKT XVI. 

Papež Benedikt XVI. ve většině svého učení a názorů navazuje na Druhý 

vatikánský koncil a na názory svého předchůdce Jana Pavla II. Symbolicky však 

chtěl také navázat na pontifikát Benedikta XV., který vedl církev v době první 

světové války. Ten byl pro něj opravdovým a odvážným prorokem míru, o který 

těžce a statečně zápasil, když se nejprve pokoušel válce zabránit, posléze alespoň 

zmírnit její následky. Benedikt XVI. chtěl navázat na tento přístup k lidem, chtěl se 

snažit především o usmíření a soulad mezi všemi lidmi.
161

 

 

Benedikt XVI. napsal během svého pontifikátu mimo jiné tři encykliky. O 

křesťanské lásce pojednává Deus caritas est, o křesťanské naději Spe salvi a o 

integrálním lidském vývoji v lásce a pravdě píše v díle Caritas in veritate. 

V encyklice o křesťanské lásce, jak již napovídá její název, se papež věnuje 

především tématu láska mezi lidmi a křesťanské lásce, která lidi motivuje k charitě 

a pomoci ostatním lidem. V závěru dokumentu připomíná postavu Panny Marie, 

která by pro věřícího člověka měla být příkladem svatosti. Papež jí nazývá ženou 

naděje, neboť ke spáse světa nepřispíval tím, že by pracovala jen na svém díle, 

nýbrž tím, že se zcela podřídila Božímu působení. Je ženou víry, protože uvěřila, a 
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  Srov. Benedikt XVI. vysvětlil volbu svého jména [online] 

 z http://www.pastorace.cz/Clanky/Benedikt-XVI-vysvetlil-volbu-sveho-jmena.html 
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hlavně je ženou, která miluje. Maria se tedy stala matkou a vzorem všech věřících, 

protože nám ukazuje, co je to opravdová láska.
162

 

 

Na sympoziu, které bylo svoláno u příležitosti 20. výročí vydání apoštolského listu 

Mulieris dignitatem - O důstojnosti a povolání ženy, promluvil Benedikt XVI.  

k účastníkům a účastnicím setkání. Během promluvy shrnul základní myšlenky 

listu. Dle Benedikta XVI. „Jan Pavel II. v apoštolském listě Mulieris dignitatem 

prohloubil základní antropologické pravdy o muži a ženě, rovnost v důstojnosti a 

jednotu obou, hlubokou a zakořeněnou různost mužství a ženství a jejich povolání  

k reciprocitě a komplementaritě, spolupráci a společenství. Tato duální jednota 

muže a ženy je založena na důstojnosti, jež je vlastní každé osobě, stvořené  

k obrazu a podobě Boha, stvořené jako muž a žena.“
163

 Papež tedy potvrzuje učení 

Jana Pavla II., který se tématem postavení ženy detailně zabýval. Dále je dle něj 

„zapotřebí pokračovat v antropologickém bádání na základě velké křesťanské 

tradice a s přihlédnutím k novým pokrokům vědy a dnešní kulturní vnímavosti. To 

přispěje k prohloubení nejen ženské, ale také mužské identity, která je nezřídka 

rovněž předmětem ideologických a jednostranných reflexí. Vzhledem k oněm 

kulturním a politickým proudům, které se snaží eliminovat nebo přinejmenším 

zatemnit a zmást sexuální rozdíly vepsané do lidské přirozenosti tím, že je označují 

za kulturní konstrukce, je nezbytné poukázat na záměr Boha, který stvořil lidskou 

bytost jako muže a ženu v jednotě a zároveň originální a komplementární 

rozdílnosti.“
164

 Benedikt XVI. zde naráží na List biskupům o spolupráci mužů a žen 

v církvi a ve světě, kde jeho předchůdce Jan Pavel II. popisuje tendence soupeření 

pohlaví mezi sebou, které vedou právě k smazávání rozdílnosti mezi pohlavím.
165

 

Přitom je potřeba, aby se mužská i ženská dimenze identity vzájemně podporovala a 

doplňovala, ne soupeřila mezi sebou. 

 

                                                 
162
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  Benedikt XVI.: Existují kultury, kde je žena diskriminována[online]  
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  Benedikt XVI.: Existují kultury, kde je žena diskriminována[online]  
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  Srov. LB I. 2 
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Benedikt XVI. na sympoziu dále řekl, že si uvědomuje, že na světě existují místa a 

kultury, kde je žena diskriminována a podceňována jen proto, že je ženou.  Papež 

důrazně nabádá, aby křesťané všude na světě prosazovali kulturu, která uznává 

právní a faktickou důstojnost, která ženě náleží. Na závěr Vatikánského sympozia  

k 20. výročí vydání apoštolského listu Jana Pavla II. Mulieris dignitatem ještě řekl 

Benedikt XVI., že je jasné, že „Bůh svěřuje ženě a muži, podle specifik, jež jsou jim 

vlastní, konkrétní povolání a misijní poslání v Církvi a ve světě.“
166

 Mluvil zde 

především o postavení rodiny ve společnosti, která, jako společenství lásky, je 

základní buňkou křesťanské společnosti. Je důležité, aby děti v rodině cítily 

podporu a lásku obou svých rodičů, kteří je budou společně doprovázet v jejich 

růstu. Papež apeloval na politiky všech států, aby svou sociální politikou 

podporovali klasickou rodinu a manželství, jejich stabilitu, důstojnost, odpovědnost 

a výchovu potomstva, ženám aby sociální politika umožňovala spolupracovat na 

budování společnosti doceněním jejího typicky ženského talentu.
167

 

 

K tématu diskriminované ženy ve společnosti a v církvi se vrátil Benedikt XVI. 

během své apoštolské cesty do Kamerunu a Angoly, kde v promluvě k zástupcům 

hnutí na podporu práv žen v Luandě řekl, že povzbuzuje „všechny přítomné, aby se 

důkladně seznámili s nepříznivou situací, které bylo a nadále zůstává vystaveno 

mnoho žen a aby zkoumali, do jaké míry může být tato situace zapříčiněna 

jednáním a postojem mužů, nedostatkem jejich vnímavosti a odpovědnosti. To však 

do Božího plánu nepatří.“
168

 Papež znovu připomněl příběh o stvoření a vykládal ho 

dle řádu lásky, který popisoval Jan Pavel II. v MD. Upozorňoval také, že dnes už by 

nikdo neměl pochybovat, že ženy a muži mají rovnou důstojnost a na jejím základě 

mají plné právo zapojovat se do všech oblastí veřejného života. V místech, kde ženy 

nemají tyto možnosti, kde jim je důstojnost odpírána, papež nabádá, aby se jejich 

právo a jejich důstojnost zákonnými prostředky bránila a potvrzovala.
169
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Při audienci pro Papežskou radu Cor Unum v lednu 2013 uzavřel Benedikt XVI. 

svou promluvu na téma „Milosrdenství, nová etika a křesťanská antropologie“ 

slovy, že „lidská bytost není izolovaným jedincem nebo anonymním prvkem 

kolektivu, nýbrž jedinečnou a neopakovatelnou osobou, niterně usměrňovanou 

vztahovostí a socializací. Církev proto zdůrazňuje svůj zásadní souhlas s důstojností 

a krásou manželství, které je výrazem věrného a plodného spojení muže a ženy. 

Nesouhlas s filosofiemi typu gender odůvodňuje církev skutečností, že reciprocita 

muže a ženy je vyjádřením krásy přirozenosti, zamýšlené Stvořitelem.“
170

 Reaguje 

tím na fakt dnešní doby, že téměř vše, co je dnes technicky možné, se stává také 

morálně přípustné. Lidé se nebrání jakýmkoliv vědeckým pokusům, jakékoliv 

politice, popřípadě i jakékoliv manipulaci. Za nejzákeřnější léčku těchto 

myšlenkových proudů papež považuje snahu člověka o nezávislost, o absolutizaci 

své osoby, tedy o snahu člověka být vyvázaný z jakéhokoliv svazku a každého 

přirozeného řádu.
171

 Člověk se tím ale stává osamělým, protože se straní kolektivu a 

společnosti, přitom by to mělo být naopak. A základem společnosti má být rodina, 

kde žena i muž se stejnou důstojností, právy a odpovědností s láskou vychovávají 

své děti. 

 

7.2. FRANTIŠEK 

 Téma role žen v církvi nový papež již několikrát lehce otevřel. Poprvé na generální 

audienci 3. 4. 2013, kde se věnoval tématu Ježíšova vzkříšení. Papež upozorňoval 

na fakt, že ve vyznáních víry Nového zákona jsou jako svědci Ježíšova vzkříšení 

připomínáni pouze muži, apoštolové, ale nikoli ženy. Zdůvodňuje to ale kontextem 

doby, neboť podle židovského práva oné doby ženy a děti nemohly skládat 

důvěryhodné, věrohodné svědectví. „V evangeliích však mají ženy primární a 

zásadní roli. Můžeme v tom postřehnout určitý prvek historicity Vzkříšení. Pokud 

by totiž bylo vymyšleným faktem, nebylo by v kontextu oné doby vázáno na 

                                                                                                                                         
z http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11016 
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svědectví žen. Evangelisté však jednoduše vyprávěli to, co se událo: ženy jsou 

prvními svědky. Znamená to, že Bůh si nevybírá podle lidských kritérií. Prvními 

svědky Ježíšova narození jsou pastevci, prostí a obyčejní lidé; prvními svědky 

Vzkříšení jsou ženy. Je to tak trochu posláním maminek a žen, aby dosvědčovaly 

dětem, vnukům, že Ježíš je živý, Živoucí, Vzkříšený. Maminky a ženy do toho, 

vydávejte toto svědectví! U Boha záleží na srdci, nakolik jsme otevření vůči Bohu a 

na kolik jsme jako děti, které důvěřují. Přivádí nás to také k zamyšlení nad zvláštní 

rolí, jakou měly a mají ženy v církvi a na cestě víry při otevírání bran Pánu, v Jeho 

následování a v komunikaci Jeho Tváře, protože pohled víry vždycky potřebuje 

jednoduchý a hluboký pohled lásky.“
172

 František dále upozorňuje, že apoštolové a 

učedníci, na rozdíl od žen, věří namáhavěji. Apoštol Petr běžel k prázdnému hrobu, 

aby se sám přesvědčil, Tomáš se dokonce musel dotknout Ježíšových ran, aby 

uvěřil, že je to On. Papež tedy upozorňuje, že ačkoliv v Bibli a rozborech Písma 

můžeme najít texty, které ženy vylučují z veřejného života či staví do podřízeného 

postavení, pro Ježíše byly ženy důležité a v dějinách křesťanství hrály 

nezastupitelnou roli. A také ženám se zjevil po svém vzkříšení jako prvním. „Víra 

se vyznává ústy a srdcem, slovem a láskou.“
173

 Proto by křesťané, muži a ženy, 

měli vydávat svědectví víry prostřednictvím svého života, slov a lásky.  

 

Když se v červenci 2013 papež František vracel z návštěvy Brazílie, uspořádal  

v letadle svou první tiskovou konferenci. A jedna z otázek, které mu novináři 

položili, se samozřejmě týkala žen. Týkala se ženské otázky v církvi v souvislosti s 

jeho výrokem, že bez žen církev ztratí plodnost. Myslel tím například jáhenské či 

kněžské svěcení žen, nebo že by ženy mohly vést významné církevní úřady?  

„K otázce žen v církvi jsem chtěl říci, že jejich role se nevyčerpává mateřstvím, 

(…) nejde ani o to, jestli smí ženy ministrovat, číst při bohoslužbě, být prezidentkou 

Charity, ale jejich role je silnější. Církev bez žen by byla jako společenství apoštolů 

bez Panny Marie. Ona jako matka pomáhá církvi růst. Maria je v tom důležitější než 

apoštolové. Církev je ženského rodu, je to nevěsta, je to matka. Myslím, že nám 

stále schází hluboká teologie ženy v církvi, je třeba osvětlit roli a charizma žen 
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v církvi“
174

 Zároveň ale papež připomněl, že o tématu možnosti svěcení žen 

nepřemýšlí, protože záporný postoj církve k tomuto tématu definitivně vyjádřil Jan 

Pavel II., když napsal, že „církev nemá moc udělovat kněžské svěcení ženám.“
175

 

To se stalo dne 22.5.1994, kdy Jan Pavel II. podepsal apoštolský list pod názvem 

„Ordinatio sacerdotalis“, který vyvolal v teologickém světě značnou diskusi na 

téma zdůvodnění možnosti svěcení žen nebo jeho odmítnutí. Tento list byl ale 

konečné a platné rozhodnutí v otázce zamítnutí svěcení žen.
176

 

 

Na téma ženy v církvi a jejích možností uplatnění v ní František odpovídá i  

v dalším rozhovoru, který poskytl jezuitským časopisům. Tento rozhovor byl u nás 

zveřejněn v Katolickém týdeníku (2013/40). Papež František v něm mimo jiné 

prohlásil, že na účast žen v církvi nedošlo, „protože pokušení mužského šovinismu 

nedalo prostor ke zviditelnění role, která ženám ve společenství patří. Důvodem, 

proč k větší účasti žen ještě nedošlo, je dle něj proto, že ještě nebyla vypracována 

hluboká teologie ženy.“
177

 Autor článku se papeže ptal, jaká by tedy měla být role 

ženy v církvi a co se dá dělat, aby byla více zviditelněna? Papež mu odpovídá, že 

„je nezbytné rozšířit prostor k pronikavější účasti žen v církvi. Obávám se 

„mužského šovinismu v sukních“, protože žena má vskutku jinou strukturu než 

muž. Řeči o roli ženy, jež slýchávám, jsou totiž často inspirovány právě ideologií 

mužského šovinismu. Ženy kladou hluboké otázky, na něž je třeba odpovědět. 

Církev nemůže být sama sebou bez ženy a její role. Žena je pro církev 

neodmyslitelná. Maria, žena, je důležitější než biskupové. To říkám, protože 

netřeba směšovat funkci a důstojnost. Je proto třeba hlouběji promyslet postavu 

ženy v církvi. Je třeba více se přičinit o prohloubení teologie ženy. Jedině tento krok 

umožní lépe reflektovat funkci ženy v rámci církve. Ženský génius je nezbytný  

v místech, kde se přijímají důležitá rozhodnutí. Právě to je výzvou dneška, totiž 

přemýšlet o specifickém postavení ženy také a právě tam, kde v různých oblastech 
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církve jedná autorita.“
178

 Tato papežova odpověď je dle mého názoru pro mou práci 

dosti zásadní. František přichází s názorem, že je třeba řádně promyslet funkci ženy 

v rámci církve, protože žena je nezbytná všude tam, kde se dělají důležitá 

rozhodnutí. V obou citovaných úryvcích se papež vrací k tomu, že Maria byla 

důležitější než všichni ostatní apoštolové, a také, že církvi chybí hlubší 

propracování teologie ženy. Není to reformní názor v tom stylu, že bychom mohli 

během jeho pontifikátu očekávat např. vysvěcení žen na kněze, protože to církev 

definitivně zamítla, ale spíše příslib toho, že se katolická církev bude zabývat 

teologií ženy a také postavením ženy v církvi. 

 

26. listopadu 2013 vyšla apoštolská exhortace Radost evangelia (Evangelii 

gaudium, dále jen EG). V kapitole týkající se „Jiných církevních výzev“ se papež 

rozepisuje také o přínosu žen v církvi. V bodě 103 píše, že „církev uznává 

neodmyslitelný vklad ženy do společnosti, její sensibilitu, intuici a určité zvláštní 

schopnosti, které jsou obvykle vlastní spíše ženám než mužům. Kupříkladu 

speciální pozornost žen vůči druhým vyjadřující se zvláště, byť ne výlučně 

mateřstvím. S potěšením sleduji, jak mnohé ženy sdílejí pastorační odpovědnost 

spolu s kněžími, přispívají k doprovázení lidí, rodin či skupin a nabízejí nové 

pohledy k teologické reflexi. Je však ještě zapotřebí rozšířit prostory pro 

pronikavější ženskou účast v církvi.“
179

 Dále papež cituje Kompendium sociálního 

učení církve, které psalo o nezbytnosti „ženského génia“ ve všech projevech 

sociálního života. Proto papež vyzývá, aby byla účast žen zaručena v pracovním 

prostředí, ve společenských institucích i v církvi, protože všude tam se přijímají 

závažná rozhodnutí a názor žen je tam nezbytný. I v následujícím odstavci papež 

potvrzuje rovnou důstojnost muže a ženy, odmítá ale nároky žen na svěcení. 

Vyzývá ale všechny kněze a teology, aby ženy přijímali všude tam, kde se přijímají 

důležitá rozhodnutí v různých oblastech církve.
180
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  Rozhovor s papežem Františkem [online] 

z http://www.katyd.cz/rozhovory/rozhovor-s-papezem-frantiskem.html 
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7.3. SHRNUTÍ 

Jak bylo ukázáno v této kapitole, papež Benedikt XVI. ve svém učení navazoval na 

své předchůdce, především tedy na učení Jana Pavla II. a tedy i oficiální učení  

II. vatikánského koncilu. Během svého pontifikátu se ale spíše zajímal o situaci žen 

ve společnosti jako takové, než o situaci žen v církvi. Benedikt XVI. si uvědomuje, 

že existují místa a kultury, kde je žena diskriminována a podceňována jen proto, že 

je žena, a proto se při svých apoštolských cestách snažil na tuto věc upozorňovat. 

Co se týče tématu ženy v církvi, nenašla jsem v oficiálních dokumentech, které 

církev vydala během jeho pontifikátu, žádnou větší zmínku. Papež se o ženách ve 

společnosti zmiňoval spíše na audiencích a v promluvách. Ve svých encyklikách se 

tomuto tématu hlouběji nevěnoval, ženám spíše doporučoval, aby se snažily vést 

život dle vzoru Panny Marie, která svým životem, vírou, pokorou a láskou má být 

vzorem všem křesťanům. 

 

Také František se k tématu ženy v církvi vyjadřoval spíše ve svých promluvách a na 

tiskových konferencích. Důvodem, proč k větší účasti žen ještě nedošlo, je dle něj 

proto, že ještě nebyla vypracována hluboká teologie ženy. Právě to je dle papeže 

výzvou dneška, totiž přemýšlet o specifickém postavení ženy také tam, kde  

v různých oblastech církve jedná autorita. Musí tedy dojít k zvýšení počtu žen na 

diecézních synodách a zvláštních sněmech, zvýšení jejich účasti v různých 

církevních institucích, v církevních kuriích a soudech, ale také při řadě pastoračních 

činností. S ohledem na vyjádření papeže Františka se dá očekávat, že v době svého 

úřadu se bude tímto tématem církev zabývat, a možná je to příslib do budoucna, že 

se situace ženy v církvi ještě změní. Také František odmítá možnosti svěcení žen, 

vyzývá ale k větší účasti žen na všech důležitých rozhodnutích. 
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8. INTERPRETACE NĚKTERÝCH BIBLICKÝCH VÝROKŮ O 

ŽENÁCH V CÍRKEVNÍCH DOKUMENTECH DVACÁTÉHO 

STOLETÍ 

Bible vznikla v pozdním starověku a je tedy založena na čistě patriarchálních 

principech, což je dáno dobou, ve které vznikala, postavením ženy a muže ve 

společnosti v této době a modelu rodiny, který v této době fungoval. Zormanová 

generalizuje chápání muže a ženy. Dle ní jsou ženy a muži v Bibli, především ve 

Starém zákoně, popisováni genderově stereotypním způsobem - u žen je 

vyzdvihována krása a dobrota, kdežto u muže je důležitý intelekt, síla, zdatnost, 

odvaha a čestnost.
181

 Oproti tomuto názoru Václav Malý píše, že starozákonní 

literatura nám jasně ukazuje, jak rozdílné jsou pohledy autorů na postavení ženy. 

Jen v knize Přísloví se výraz žena objevuje 25krát. Mezi nejčastěji se objevující 

typy žen patří: statečná žena, žena, která se bojí Hospodina, žena prozíravá, žena 

ušlechtilá, žena moudrá i pošetilá, žena cizoložná, žena krásná, svéhlavá a 

rozmarná, žena svárlivá, cizí žena či špatná žena.
182

 

 

Text Bible je pro křesťany závazný, protože to, co je v Bibli zaznamenáno, je dle 

církevního učení zaznamenáno z vnuknutí Ducha Svatého. Opočenská ale varuje 

před fundamentalistickým pojetím biblické autority, která hlásá, že celé Písmo je 

Boží slovo, a proto je nutné je přijímat bez diskuse, jako normu, o které se 

nediskutuje.
183

 V průběhu 20. století se římskokatolické biblické učení začalo 

odchylovat od lpění na doslovném chápání textů Bible. Na modernistické tendence 

uvnitř církve jako první musel reagovat Lev XIII., za antimodernistického papeže je 

ale nejvíce považován Pius X., který dokonce vydává antimodernistickou přísahu 

pro všechny kněze. V encyklice Pascendi dominici gregis (O učení modernistů) 

papež píše, že existují autority, které zastávají doslovné chápání Bible, tedy že „Bůh 

diktoval spisovateli také jednotlivé věty v slovním jejich znění. (…) jiní vážení 

bohoslovci (…) verbální inspiraci zamítají, tvrdíce, že inspirace se vztahuje pouze 
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na myšlenky v Písmu sv. vyjádřené.“
184

  K otázce, odkud ví církev, že některý spis 

je inspirován Duchem Svatým, píše papež, že „prostým věřícím musí ovšem býti 

dostatečnou zárukou, vyřkne-li učitelský úřad církevní definitivní úsudek o 

některém spisu, že jest částí Písma sv. a tedy dílem Božím - jak to učinil sněm 

Tridentský.“
185

  Papež tedy upozorňuje na papežskou neomylnost, a i když se  

v textu přiklání spíše k názorům druhé skupiny, tedy že Bůh inspiroval jen 

myšlenky vyjádřené v Písmu, odmítal modernistické proudy v církvi, které se 

snažily o lepší a novodobější chápání Bible. Já v žádném případě nemám v úmyslu 

v této kapitole shrnout vše, co se o ženě z Bible dozvídáme, ale ráda bych vybrala 

jen některé pasáže, které jsou i dnes nejvíce používané, když hovoříme o postavení 

ženy v církvi. Vyberu pasáže z Bible, které byly zásadní také pro dokumenty  

II. vatikánského koncilu, a na nich se pokusím ukázat, jak se dají různě 

interpretovat dle přístupu k Písmu. 

 

8.1. GENESIS 

Hned první kniha Bible je často zmiňovaná, když se mluví o rovnoprávnosti muže a 

žen. „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať 

lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou 

zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 

obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1, 

26-27). Podle papeže Jana Pavla II. právě tento stručný úryvek obsahuje základní 

antropologické pravdy: člověk je v Bibli popisován jako vrchol celého řádu stvoření 

ve viditelném světě, lidstvo je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, 

protože oba dva jsou lidé, oba jsou stvořeni k Božímu obrazu. Tento obraz a 

podobnost s Bohem přenášejí muž a žena skrze plození na své potomky.
186

 Člověk 

tedy existuje buď jako muž, nebo jako žena. V tomto rozlišení a v této různé 

pohlavnosti je člověk člověkem.
187

 Tyto verše nám můžou názorně ukázat, jak 

rozdílně se dá text interpretovat, neboť na ně odkazují jak autority církve, které 
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  Pius X.: O učení modernistů, s. 150 
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  Pius X.: O učení modernistů, s. 151 
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  Srov. MD, č. 6 
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  Srov. Balabán, M.: Hebrejské člověkosloví, s. 42 
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zastávají rovnost pohlaví, neboť žena i muž jsou stvořeni k obrazu Božímu a jsou si 

rovni, ale stejně tak i ti, kteří zastávají názor, že žena má být muži podřízena, neboť 

i když byli oba stvořeni k obrazu Božímu, první byl zrozen Adam a až z něj Bůh 

stvořil ženu. A byl to právě Evin přestupek v ráji, který se stal odůvodněním pro to, 

aby byla žena podřízena muži jako svému pánu a rodila v bolestech. „Trest byl 

uložen Evě: a chápeme-li je jako uložené přímo jí jako představitelce všech žen, 

budou se týkat převážně jen ženského pohlaví a nepřinášejí nic jiného než 

podřízenost, ve které obvykle jsou vůči svým manželům. Ale není tu žádný zákon, 

který by ženu k této podřízenosti zavazoval.“
188

 Bůh v tomto textu nedává Adamovi 

žádnou moc nad Evou, nebo obecně všem mužům moc nad jejich ženami, ale jen 

předpovídá, jaký osud ženy čeká.
189

 Na druhou stranu Bůh stvořil ženu, jako pomoc 

muži, jako rovnou pomoc. Také Drápal se věnuje textu 1. knihy Mojžíšovy, ze které 

„by někdo mohl – byť mylně – na nadřazenost muže usuzovat.“ Muž byl stvořen 

dříve než žena, ale priorita ve stvoření nehraje dle Drápala žádnou roli. „Chroust 

byl stvořen dříve než člověk, a nikdo z toho neusuzuje na nadřazenost chrousta. 

Druhým prvkem je skutečnost, že žena byla stvořena jako pomoc muži. Nicméně 

ani toto nedokazuje, že při stvoření byl muž něco více než žena. Předně je zde 

výslovně řečeno, že je to pomoc jemu rovná.“
190

 První kapitola knihy Genesis je 

tedy dobrou ukázkou, že text Bible se dá interpretovat různě a je tedy třeba citlivě 

vnímat různé výklady Písma. 

 

8.2. LISTY SV. PAVLA 

V kapitole, která se věnovala kritice učení koncilu (a nejen tam), se objevují asi 

nejčastější pasáže z Bible, které se používají při rozebírání postavení ženy v církvi - 

listy sv. Pavla. Kritici koncilu (v tzv. Ottavianiho intervenci) hledají podporu svých 

slov mezi texty apoštola Pavla, který v 1 Kor 14, 34 říká: „Ženy nechť ve 

shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i 

Zákon.“ Libor Holý ve své práci o lektorátu a akolytátu žen shrnuje základní teze 

toho, co žena nesmí, v návaznosti na listy sv. Pavla, jak to chápali patrističtí učenci. 
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„Žena má v církvi mlčet, nemá učit, ani klást otázky a má být podřízena svému 

muži. Žena nemá apoštolovat a nemá konat samostatné liturgické úkony. Má činit 

pokání za hřích Evin tím, že se ve všem podřídí muži nebo (vdovy a panny) 

biskupovi, zástupci Krista. Žena se má věnovat tiché modlitbě, rození dětí a 

výchově dcer. Vdovy a panny nemají vzdělávat ve víře mladíky a muže, nýbrž 

pouze dívky. Ženy nemají ani kázat, ani prorocky mluvit. To vše proto, že jsou: 

slabého ducha a náchylnější ke hříchu a bludu, protože skrze Evu přišla na člověka 

smrt, a že pro svou druhořadost v řádu stvoření (muž byl stvořen k obrazu Božímu a 

žena k obrazu muže) potřebují ve všem, a v náboženském životě zvlášť, 

zprostředkujícího vedení mužova.“
191

 Holý shrnuje listy sv. Pavla v historickém 

kontextu, ale sám k tomuto chápání zaujímá jednoznačně kritické stanovisko. 

 

Na tento verš (1 Kor 14, 34) odpovídá Miloslav kardinál Vlk ve svém úvodu 

publikace Žena v církvi a ve společnosti trochu jinou interpretací, když píše, že 

„svatý Pavel sice říká, že ženy mají ve společenství mlčet, ale jistě je to trochu 

poplatné spíše jeho době. Ale proč tomu nerozumět takto: Duch Svatý nepůsobí jen 

v bouřce a hukotu letnic, ale také v tichu. Říká-li se, že ženy mají mlčet, může být  

v tomto smyslu obrovskou věcí, mlčí-li v Duchu Svatém, v tichu, v němž je slyšet 

Slovo.“
192

 

 

Gertruda von le Fort vidí hluboký význam výroku sv. Pavla o ženině poddanosti 

vůči jejímu muži v listě Korintským v tom, že tím, že se v náboženském slova 

smyslu žádá její podrobení, se ženě zajišťuje vnitřní svoboda v oddání. A vědomí, 

že žena patří Bohu, ji má chránit před ní samou. Dle autorky totiž nebezpečím ženy 

není jen to, že se vzpírá oddat, ale také i zvrhnutí se do přemrštěného oddání se 

muži, které hrozí tehdy, když bylo uvolněno a nebo rozbito spojení s Bohem.
193
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Jaroslav Brož upozorňuje, že u apoštola Pavla je potřeba odlišovat obecně platná 

stanoviska od příležitostných řešení různých životních situací, které mají často svoji 

působnost pouze pro určitý případ. Protože „většina Pavlových listů jsou 

příležitostné dopisy určené jednotlivým církevním obcím, je zřejmé, že určité 

pasáže v nich řeší problémy křesťanů v konkrétních okolnostech.“
194

 Brož považuje 

výklad tohoto textu, zapovídajícího ženám ve shromáždění mluvit, za velmi 

nesnadný. Připomíná, že se „vyskytly pokusy řešit jej jako pozdější nepavlovskou 

vsuvku nebo ho vykládat jako Pavlův zákaz rušit bohoslužbu nemístným mluvením. 

Podle jiných se mohlo jednat o podobnou situaci jako při pozdějším šíření 

gnostických myšlenek a praktik. Ty se šířily skrze ženy, prorocky promlouvající při 

bohoslužebných shromážděních. Zákaz mluvit se vztahoval pouze na tyto ženy 

(srov. 1Tim 2,11n.;5,13).“
195

 Perkins
196

, stejně tak jako Ortkemper
197

 v komentáři  

k Prvnímu listu Korinťanům upozorňují, že mlčení ženy a její podřízenost vůči 

muži vychází z původního židovského zvyku, podle něhož se ženy mohly účastnit 

modliteb v synagoze pouze jako posluchačky. A stejně jako Brož či Opočenská 

souhlasí s hypotézou, že část textu byla do listu vložena později, protože v Ježíšově 

životě a v pavlovských obcích hrály ženy významnou roli, často byly ve vedoucím 

postavení.
198

 Dle Opočenské by si Pavel musel sám sobě těžce protiřečit, protože 

např. v listu Římanům v závěrečných pozdravech v l6. kap. výslovně zmiňuje ženy 

jako partnerky v misii.
199

 Ortkemper tedy shrnuje, že tato část textu je dobově 

významně podmíněná (ať už pochází od Pavla či nikoliv) a nemůže být směrodatná 

pro dnešní diskusi o postavení ženy v církvi.
200

 

 

 

                                                 
194

  Brož Jaroslav: Jak píše o ženách sv. Pavel [online] z http://www.katyd.cz/clanky/jak-pise-o-

zenach-sv-pavel.html 
195

  Brož Jaroslav: Jak píše o ženách sv. Pavel [online] z http://www.katyd.cz/clanky/jak-pise-o-

zenach-sv-pavel.html 
196

  Perkins Pheme. First Corinthinas, s. 164-165 
197

  Ortkemper Franz-Josef.První list Korinťanům. s. 131 
198

  Srov. Brož Jaroslav: Jak píše o ženách sv. Pavel [online] z http://www.katyd.cz/clanky/jak-pise-

o-zenach-sv-pavel.html nebo Opočenská, Jana. Pavel a ženy. s. 93-95 
199

  Srov. Opočenská Jana: Ženy a bible, ženy v bibli. [online]  

z http://ukz.katolik.cz/texty/opocenska-zeny%20v%20bibli.htm 
200

  Ortkemper Franz-Josef.První list Korinťanům. s. 132 



- 73 - 

„Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne 

přijali. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou 

ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví  

s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, která se modlí 

nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to 

jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už 

také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. 

Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto 

žena je odleskem slávy mužovy. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž 

přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.“ (Kor 11, 2-9) 

 

Také tato druhá pasáž z 1. listu Korintským často působí potíže při výkladu. 

Jaroslav Brož znovu zdůrazňuje, že my si nyní neumíme představit tehdejší dobu a 

je tedy pro nás mnohdy téměř nemožné přesně zrekonstruovat okolnosti, které vedly 

sv. Pavla k sepsání listů či představit si situace, na které apoštol odpovídal. On je 

znal, znali je i adresáti dopisu, a proto si mohl dovolit psát dopisy zkratkovitě. 

Podle tohoto verše je pro ženu nevhodné, aby se modlila či prorokovala s 

nezahalenou hlavou. „Židokřesťanské ženy podle židovského zvyku nechodily na 

veřejnosti s odkrytou hlavou. Rovněž řecké ženy, zvláště z vyšších vrstev, nosily 

závoj. Tento obyčej se však měnil s módou. V korintské církevní obci, která měla 

židokřesťanské jádro, přicházely ženy do bohoslužebného shromáždění se zakrytou 

hlavou.“
201

 Brož připouští, že některé z těchto žen se mohly nadchnout křesťanskou 

svobodou a zřejmě pod vlivem tohoto charismatického entuziasmu dokazovaly tuto 

svobodu odkládáním závoje. Další komentátoři připouštějí možnost, že se v tu dobu 

ženám otevřela možnost zdůrazňovat své společenské postavení, jehož projevem 

byla bohatost a nákladnost účesu. Podle zobrazení pocházejících z té doby mohla 

úprava vlasů ženy z vyšší společnosti zaměstnat jednu či dvě otrokyně až na několik 

hodin.
202

 Také Ortkemper píše, že některé aktivní ženy v této církevní obci se 

účastnily bohoslužeb bez pokrývky hlavy či s rozpuštěnými vlasy, aby tím tak 

projevovaly svou vnitřní svobodu vůči podobným konvencím. Nešlo jim jen o 
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konvence vnější, ale snažily se prosazovat rovnoprávnost, šlo jim o zásadně stejné 

postavení muže a ženy. Dle Ortkempera tím žádaly, aby se vyvodily odpovídající 

důsledky z vyznání křesťanské liturgie. Sv. Pavel reagoval v listě na tyto okolnosti 

a argumentuje texty z Písma a dobových zvyklostí, aby takovému neřádu při 

společných modlitbách zamezil. Nakonec vyzývá, aby se korintské ženy 

přizpůsobily běžným zvyklostem v ostatních církvích.
203

 Opočenská na to navazuje 

tvrzením, že apoštol Pavel tímto listem spíše korintské ženy varoval, že by se tyto 

projevy jejich svobody mohly stát pro druhé pohoršením. On jim jen sdělil svou 

představu o tom, jak by se měla žena chovat ve shromáždění.
204

 O tom, že toto 

učení bylo přijímáno církví ještě velmi dlouho, svědčí fakt, že ještě CIC 1917 

přikazuje mužům v kostele nebo mimo kostel, pokud jsou přítomni posvátným 

obřadům, ať mají obnaženou hlavu, pokud osvědčené národní zvyky anebo zvláštní 

věcné okolnosti nevyžadují jinak, ženy pak ať mají hlavu pokrytou a ať jsou 

oblečeny skromně, zvláště když přistupují ke stolu Páně.
205

 

 

Další z listů sv. Pavla, který se může zdát ženám znevýhodňující, je jeho list do 

Efezu, resp. některé jeho části. Na následujících řádcích se ukáže, jak je důležité 

číst Bibli v dobovém kontextu a nevytrhávat jen některé její části. V páté kapitole 

apoštol píše: „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům 

jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které 

spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny 

svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za 

ni obětoval.“ (Ef 5, 21-25) Radomír Malý se tímto veršem zabýval a upozorňuje, že 

tento text, ve správném výkladu, není znerovnoprávňujícím, ba naopak, můžeme na 

něm zakládat rovnoprávnost ženy a muže. Dle Malého mají muži od přirozenosti 

sklon k vnější aktivitě a k vedení, zatímco ženy více inklinují k péči o děti a 

domácnost, čímž se ocitají – ať už chtějí nebo ne - v jisté závislosti na muži,  

v jistém „poddání se“ jemu.
206

 Ovšem muž to má podle Pavla a podle Radomíra 

Malého horší. Když čteme tento list dále, dočítáme se, že apoštol apeloval na muže, 
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aby milovali své ženy „jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 

Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus 

pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí 

se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.“ (Ef 5, 28-31) Dle tohoto příkazu či 

rady muž musí milovat svou ženu tak, jak „Kristus miloval Církev“, který dal za ni 

svůj život. Tak i muž je povinen podstoupit pro svou ženu v případě potřeby i tu 

nejvyšší oběť. Pokud bude muž svou ženu velmi milovat, tak je pro takto velikou 

lásku naprosto absurdní představa, že by muž mohl být k ženě hrubý nebo že by ji 

omezoval v jejích ušlechtilých zájmech, rozvíjejících její přirozené lidství, ať už je 

to touha po vzdělání nebo angažovanost ve všem dobrém a krásném.
207

 Také 

Pokorný se tímto veršem zabýval a i on připomíná, že podřízenost žen mužům, o 

které se v těchto verších mluví, platila v celém řeckém světě jako přirozený řád. 

Stejně tak i v židovství se nižší postavení ženy odůvodňovalo tím, že byla stvořena 

z muže. Dále ale také upozorňuje, že rovnoprávné postavení žen v křesťanství bylo 

odvozeno od společné víry a darů Ducha.
208

 Zatímco sv. Pavel ve své době 

přirovnával podřízenost ženy muži podřízenosti Církve její hlavě, Kristu, papež Jan 

Pavel II. o dva tisíce let později píše: „Avšak zatímco ve vztahu Krista a církve je 

podřízena jen církev, ve vztahu manžela a manželky není podřízení jednostranné, 

nýbrž vzájemné.“
209

 

 

Jak bylo psáno v úvodu kapitoly, v 1. polovině 20. století převažoval názor, že Bibli 

je třeba chápat téměř doslovně, což mělo velký vliv na dokumenty té doby.  

II. vatikánský koncil se Písmem zabýval v některých dokumentech, a i když 

nepřinesl nějaké nové rozhodnutí týkající se biblické vědy, potvrdil směr, že je 

otevřen prostor pro další bádání a vysvětlování role Písma a jeho výpovědí.
210

 Na 

texty sv. Pavla se odkazovali papežové ve svých dokumentech týkajících se žen po 

celé 20. a 21. století. Jejich často rozdílný výklad textu vycházel právě z rozdílného 

přístupu k Písmu, které bylo dáno dobou. Pius XI. chápe list Efezským jako řád, 

který v sobě zahrnuje nadřízenost muže nad manželkou a dětmi, stejně tak jako 
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ochotnou manželčinu poddanost muži, Pius XII. vidí spásu vdané ženy v tom, že se 

stane matkou, stejně jako tradicionalisté, kteří kritizují myšlenky II. vatikánského 

koncilu s důrazem na doslovné chápání Pavlových spisů. 
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9. SOUČASNÝ POHLED NA IDENTITU A SPIRITUALITU 

ŽENY V ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVI 

Milan Balabán začíná jednu ze svých knih slovy: „Neptejme se, co to je žena. Tím 

bychom ženu zvěcnili, i kdybychom jí chtěli zvěčnit. Ptejme se, kdo je to žena. Toto 

„kdo“ nám napovídá odpověď: žena je osobnost s charakteristickými etickými, 

psychologickými a nábožensko-sociálními rysy.“
211

 S touto odpovědí se ale 

nespokojí biblický výklad, který vychází z myšlenky, že ženství i mužství vyrůstá  

z biblického zadání, protože lidé byli stvořeni proto, aby se stali Božím obrazem  

(Gn 1,27). Tento Balabánův citát jsem ale zvolila na počátek této kapitoly úmyslně, 

neboť zvěcňuje tradiční a konzervativní pohled na ženu. V následujících odstavcích 

se pokusím shrnout „kdo je to žena“ v církevních dokumentech katolické církve, 

jaké má dary a charizmata a jak může v církvi prožívat svou spiritualitu. 

 

9.1. IDENTITA ŽENY 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na identitu ženy z pohledu papežských 

dokumentů. Jak jsem již psala výše, Jan Pavel II. se ženou a jejím postavení v církvi 

velmi zabýval. O identitě ženy, muže a jejich společných a rozdílných schopnostech 

toho je napsáno mnoho. Rozdíly vystupují především z rozdílnosti pohlaví, neboť 

jak napsal Jan Pavel II. – „Bůh je láska a prožívá sám v sobě tajemství osobního 

společenství lásky. Když tvoří Bůh člověka podle svého obrazu (…) vkládá do 

lidské přirozenosti také mužské a ženské povolání a zároveň i schopnost a 

odpovědnost k lásce a společenství.“
212

 Pohlavnost tedy ovlivňuje všechny stránky 

lidské osoby, jak tělo, tak i lidskou duši. Jak se píše v KKC, rozdílná pohlavnost 

ovlivňuje zvláště city, schopnost milovat a plodit a všeobecněji způsobilost navázat 

vztahy společenství s druhými.
213
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Jan Pavel II. v listě Mulieris dignitatem  píše o tom, že Bohu jsou připisovány jak 

mužské, tak ženské vlastnosti. „Zjištění o mezích analogie, to je o mezích 

podobnosti člověka s Bohem v řeči Bible, musíme mít také před očima, když 

nalézáme v různých úsecích Písma svatého (zvláště ve Starém zákoně) přirovnání, 

která připisují Bohu „mužské“ nebo „ženské“ vlastnosti.“
214

 V těchto verších 

z Bible můžeme, dle Jana Pavla II., najít nepřímé potvrzení faktu, že žena i muž 

byli stvořeni Bohem k Jeho obrazu a k Jeho podobě. Je tedy pochopitelné, že pokud 

existuje podobnost mezi Bohem a Jím stvořenými tvory, že Bible používá 

formulace, kde se Bohu připisují jak „mužské“, tak i „ženské“ vlastnosti. Dále 

papež uvádí několik typických příkladů veršů z Bible, které jeho slova podporují.  

Z knihy proroka Izaiáše je to verš, kde se píše: „Sion říká: 'Hospodin mě opustil, 

Pán na mne zapomněl.' Copak může žena zapomenout na své nemluvně, není jí líto 

plodu vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!“ (Iz 49, 

14-15) Bůh je tedy připodobňován ženě- matce a lidé Jeho dětem, nemluvňatům, 

kteří jsou závislí na pozornosti a péči matky. Na jiném místě prorok píše: „Jako 

matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu“ (Iz 

66,13). Nejen prorok Izaiáš připodobňoval Boha s matkou. Také v žalmech je Bůh 

srovnáván s pečlivou matkou: „Jako dítě v klíně matky, jako dítě zkonejšené ztichla 

ve mně duše má. Izraeli, doufej v Pána“ (Ž 130,2-3). I na dalších místech Bible je 

Boží láska a péče o jeho lid srovnávána s láskou a péčí matky. Jan Pavel II. v listě 

ještě zmiňuje verše i další verše (Iz 42,14; 46, 3-4; Jer 31,2; Oz 11, 1-4; Jer 3, 4-

19).
215

 

 

V listě Christifideles laici Jan Pavel II. napsal, že „podmínkou pro uznání místa, 

které ženě v církvi a ve společnosti náleží, je pečlivé a hluboké zkoumání 

antropologických základů ženství a mužství. Jím musí být upřesněna osobní identita 

ženy v jejím vztahu rozdílnosti a komplementárnosti k muži, a to nejen pokud jde o 

role, které má mít, a o úkoly, které má plnit, ale také, a to ještě více, pokud jde o 

strukturu a charakteristiku její osobnosti.“
216

 K vyřešení otázek týkajících se 

skutečného významu a důstojnosti obou pohlaví je však dle synodních otců třeba 
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doplnit teologické a antropologické základy ještě hlubšími studiemi. O 

antropologických a teologických základech osobní důstojnosti ženy pojednává 

apoštolský list Mulieris dignitatem. Tento list má charakter biblicko-teologické 

meditace a měl by, dle Jana Pavla II., inspirovat všechny muže i ženy a především 

„motivovat odborníky v humanitních vědách a teologických disciplinách k tomu, 

aby pokračovali v kritickém zkoumání tak, aby na základě osobní důstojnosti muže 

a ženy a jejich vzájemného vztahu stále hlouběji poznávali specifické dary a 

hodnoty ženství a mužství nejen v oblasti společenského života, ale také, a to 

především, v oblasti křesťanské a církevní existence.“
217

 Odstavec pokračuje 

shrnutím, že na synodě týkající se věřících laiků se otcové shodli, že „úvaha o 

antropologických a teologických církevních základech povolání ženy musí vyložit a 

objasnit křesťanskou odpověď na tak častou a někdy tak naléhavou otázku po 

"prostoru", který může a má zaujmout žena v církvi a ve společnosti.“
218

 

 

O aktuálnosti ženských hodnot ve světě Jan Pavel II. znovu píše v Listě o 

spolupráci mužů a žen v církvi a ve společnosti. Dle tohoto listu „mezi základní 

hodnoty spojené s konkrétním životem ženy patří to, co nazýváme „schopnost 

přijetí druhého“. Ačkoli určitý feministický proud vymáhá nároky ženy „být pro 

sebe samu“, uchovává si žena hluboké vnímání toho, že to nejlepší v jejím životě je 

činnost směrovaná k podpoře života, k růstu a k ochraně druhých.“
219

 Papež v listě 

upozorňuje, že i když se mateřství považuje za klíčový prvek ženské identity, je 

třebas se vyvarovat uvažování o ženě jen jako o matce, pouze z hlediska 

biologického plození. Protože pouze dát fyzický život nestačí k tomu, ale se druhý 

člověk opravdu narodil. Papež zde naráží na důležitost a význam křesťanského 

povolání k panenství. „Jako panenství přijímá od fyzického mateřství skutečnost, že 

neexistuje jiné křesťanské povolání než v konkrétním darování se druhému, tak 

fyzické mateřství přijímá od panenství jeho bytostně duchovní rozměr. To znamená, 

že mateřství může najít možnosti k plné realizaci i tam, kde není fyzické 

plození.“
220

 Proto v následujícím odstavci papež navazuje upozorněním, že je 
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důležité uvědomit si, že všechny výše zmíněné ženské hodnoty jsou především 

hodnoty lidské. Protože muž a žena byli stvořeni k obrazu Božímu, jejich situace je 

jedna, tatáž a nerozdělitelná. „Pouze proto, že ženy jsou bezprostředněji v souladu  

s těmito hodnotami, mohou být jejich připomínkou a přednostním znamením. 

Nakonec ale každá lidská bytost, muž nebo žena, je určena k tomu být „pro 

druhého“. V tomto smyslu to, co se nazývá „ženskost“, je víc než prostý znak 

ženského pohlaví. Je to označení bytostně lidské schopnosti žít pro druhého a díky 

druhému.“
221

 Ačkoliv se Jan Pavel II. věnoval v těchto odstavcích aktuálnosti 

ženských hodnot ve světě a v církvi, nezapomněl dodat, že nejdůležitější je 

uvědomit si, že k obrazu Božímu byl stvořený muž i žena, kteří by se měli snažit žít 

jeden pro druhého, pomáhat si a doplňovat se. 

 

9.2. CÍRKEVNÍ KONCEPCE IDENTITY ŽENY 

„Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy 

všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (Gal 3,28), píše sv. Pavel a zdůrazňuje tak, že 

spojení s Kristem je skrze křest možné pro každého bez ohledu na jakékoliv světské 

rozdíly včetně rozdílného pohlaví.
222

 To, že není rozdíl mezi ženou a mužem myslí 

tak, že není rozdíl mezi nimi v důstojnosti a rovnosti práv. V listu do Korintu na to 

pak sv. Pavel navazuje, když píše „tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako 

všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.“ (1 Kor 12-

12). Apoštol tím chce zdůraznit, že jednota v Kristu je vytvořená právě přijetím 

svátosti křtu a je tvořena z různých, velmi rozličných údů. Dle Tomáše Holuba sv. 

Pavel „nepopírá rozličnost, ale zdůrazňuje, že právě tato rozličnost v Kristu vytváří 

jednotu a že právě pro jednotu v různosti je třeba si vzájemně pomáhat a podporovat 

se.“
223

 Cílem současné křesťanské antropologie by mělo být přijetí rozdílného, ale 

stejně cenného postavení muže a ženy. Ti, přes veškerou rozdílnost, sobě rovným a 

vzájemně se doplňujícím způsobem naplňují své bytí před Bohem. 
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K tématu identity ženy se profesor Miroslav Zedníček vyjadřuje tak, že spatřuje 

základní profil a poslání pohlaví – sexu – hlavně v mateřství. „Mateřství je 

komplexem fyziologických, psychických a duchovních prvků. Právě vzhledem  

k mateřství je žena jinak a dokonaleji geneticky kódována a vybavena než muž.“
224

 

Ženin duševní i duchovní život je tedy od počátku proniknut duchem mateřství. 

„Toto má v psychosomatické rovině za následek, že žena myslí v první řadě na 

celek – celistvěji, zatímco muž spíš na části. Z ohniska mateřství vyvěrá pro ženu 

vlastní tolerance – jí je svěřen člověk ke zrození a přípravě na samostatný život, 

proto má zvláštní pochopení pro nedokonalost a slabost člověka v osobním i 

společenském přístupu.“
225

 Každá žena jako matka je zvyklá čekat a vyčkávat, má 

schopnost vcítit se do jiné osoby a tím pádem snáze komunikovat. Pokud tedy v této 

práci pojednávám o ženě v církvi a ve společnosti, nelze se alespoň okrajové 

nezmínit o mateřství, protože ženu formuje a geneticky vybavuje zcela jinými 

dispozicemi než muže. 

 

Zedníček upozorňuje, že těchto několik pohledů na nám tak často unikající 

specifika ženy napovídá, že duševní i duchovní přístupy ženy ke skutečnosti jsou od 

muže rozdílné. Je tedy třeba vnímat, že žena prožívá vše jinak než muž. Žena má 

odlišnou emotivitu, hlubší, než se běžně předpokládá, její intelektové operace se 

rovněž liší. Osobnostní profil ženy je rovněž rozdílný. Rozdílná je také ženina 

intuice, meditace, dokonce i forma modlitby. Zedníček připomíná, že také ženino 

přijetí a snášení choroby a léčby má své zvláštnosti a je rozdílné než mužovo. A 

toto vše má svůj základ profilujícím mateřství. Každá žena je v té míře ženou, 

nakolik je matkou. A každá žena, ať už je matkou či nikoliv, je matkou nejen svým 

genetickým předznamenáním, ale i svým celým životem.
226

 Zedníček se v tomto 

textu nezmiňuje o Bibli, přesto bych ale znovu odkázala na Pavlův list, kde píše, že 

žena „bude spasena jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.“ 

(1 Tim 2, 15). Tímto veršem jsem se zabývala ve spojitosti s učením církve 

především ohledně manželství, kdy u papežů (hlavně v 1. polovině  
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20. století) převládal názor stejný jako u Zedníčka, že hlavním posláním ženy je být 

matkou a že toto poslání poznamenává každou ženu. 

 

Pro skutečnost, že existují různé akcenty mužské a ženské spirituality, je možné 

nalézt podporu v Bibli, v Katechismu katolické církve, v papežských dokumentech, 

v pastorální praxi církve a v současné teologii. Důležitý je fakt, že v dnešní době 

jsou všechny tyto texty (biblickými počínaje a současnou teologií konče) jasným 

dokladem, že církev, ať už v rovině biblické reflexe, oficiálních vyjádření církve 

nebo více či méně odvážných teologických názorech, vnímá v současné době 

rozdílnost muže a ženy jako dar a obohacení.
227

 

 

9.3. ŽENSKÉ AKCENTY A CHARIZMATA Z POHLEDU 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE 

Dle knihy Genesis Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Muž a žena mají rozdílné 

dary a schopnosti, rozdílný přístup k životu a k jednotlivým událostem a věcem. 

Mají také rozdílný přístup, jak se dostávají k víře, jak ji prožívají a jak se kousek po 

kousku prokousávají ke společenství církve.
228

 

 

Tomáš Holub se rozepisuje detailněji o akcentech mužské a ženské spirituality, tedy 

o nutných rozdílech, které se ale navzájem potřebují. Já z jeho článku vybírám 

detaily ženské spirituality, jak je vidí muž-kněz-teolog a které shrnul do 

následujících pěti bodů
229

: 

 

1. Pro ženu je důležité, aby zažila intimní skutečnost ve vztahu k Bohu a to tu, 

že Bůh je ten, který člověka bere do náručí, poskytuje bezpečí a jistotu. 
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2. Druhý bod vychází z toho prvního, kdy Holub píše, jak důležité je pro 

ženský přístup k Bohu zažít jeho něhu. Je třeba, aby ženy četly Písmo a pamatovaly 

si ty pasáže, které otevírají a umocňují pohled na Boha jako na něžného, na toho, 

kdo umí pohladit a obejmout. Tento pohled je mnohdy akcentován právě v osobě 

Ježíše Krista. Mnohdy mají ženy i zkušenost z osobního života. Tyto vzpomínky a 

zkušenosti je třeba oživovat. 

3. Pro ženy je důležité žít ve společnosti, prožívat interakce s ostatními lidmi. 

A církev vytváří společenství, ve kterém si lidé jsou blízcí. Je tedy možné prožívat 

svůj vztah k Bohu skrze sdílení společné radosti a společného smutku s ostatními 

lidmi, skrze modlitbu sdílet tíhu i povzbuzení pro zcela konkrétní situace života. 

4. Většinou je to žena, kdo se stará o domácnost. Proto je pro ženy důležité, že 

u Boha je možné být doma, že Bůh se o ně stará. Domovem je zde sice myšlen 

rozměr Božího království, ale ten už teď můžeme prožívat skrze společenství 

církve.  

5. Posledním bodem, který Holub zmiňuje, je možnost odpuštění. Bůh vždy 

odpouští s nesmírným taktem a jemností, jak to dokazuje zkušenost žen – hříšnic ve 

výpovědích Bible. Ježíš tyto ženy přijímá a chápe ještě dříve, než jim vyslovuje 

odpuštění (J 8, Lk 7, 36-50), a to je zážitkem, který je pro ženu (a nejen pro ni) 

zásadní pro radost z návratu do Otcova domu.
230

 

 

Holub v článku popisuje i akcenty mužské spirituality. Z kombinace obou, jak 

ženských tak mužských, jasně vyplývá obrovská potřeba vzájemného doplňování 

různých, mnohdy protikladných akcentů. Protože pouze tehdy, kdy se tyto akcenty 

v životě společenství vzájemně obrušují a korigují, mohou být pomocí pro pestrý a 

zároveň zdravý růst. Akcent duchovního boje (tedy mužský akcent) naprosto nutně 

potřebuje jako protiváhu a doplnění akcent něhy (ženský akcent). „Jen tak se může 

stát, že z požehnaného duchovního boje se nestane hrůzný fanatismus. A na druhé 
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straně akcent něhy potřebuje nutně být doplněn skutečností duchovního zápasu, aby 

nesklouzl do nezdravých forem pietismu a emocionálních výlevů.“
231

 

 

Na sněmu Unie katolických žen zaznělo, že ženy mohou církvi dát své specifické 

charisma. Marie Boháčová, zakladatelka Pražské skupiny katolických žen, později 

Unie katolických žen, se vyjádřila k tomu, co je dle jejího názoru tímto ženským 

charismatem a jaký výraz by mělo hledat v životě církve. „Jsem přesvědčena, že 

ženy mají vytříbenější vnímání potřeb druhých. Proto si všímají věcí, kterých si 

muži hned nevšimnou. To může být v církvi bohatě využito například v práci 

pastoračních rad-ženský a mužský pohled se tu může velmi plodně doplňovat.“
232

 

Dále mluví o tom, že ženám se většinou připisuje větší schopnost intuice a také 

schopnost soustředit se na více než jednu věc naráz. Boháčová uvažuje, že právě 

možná díky těmto darům jsou ženy milosrdnější než muži, protože mají větší 

vnímavost pro detail, konkrétní situaci. Zároveň ale nezapomíná připomenout, že 

tyto charakteristiky platí opravdu jen zčásti. Každý člověk je jiný, každá osoba je 

originál a tak tedy nic, co se člověka týká, nemůže být hodnocené jako černobílé.
233

 

 

Na jiné přednášce pro Unii katolických žen hovořila Marie Opatrná o tom, jaká jsou 

charizmata ženy – zvláštní dary a impulsy Ducha svatého, jak se dají využít pro 

dobro církve, pro její budování, pro dobro lidí obecně. Dle Opatrné nám nejbližší 

chápání postavení ženy je její úloha jako ochránkyně víry a modlitby ve vlastní 

rodině. Ačkoliv se toto postavení dnes většinou chápe jako podřadné či 

znevýhodňující vůči postavení muže, Opatrná připomíná, že život společenství 

církve s tímto přístupem mnohdy stojí a padá. Jedná se tedy sice o postavení bez 

„právní ochrany“, ale pro chod církve a společnosti je životně důležité. Kromě ženy 

jako ochránkyně víry, což je nejrozšířenější chápání úlohy ženy, mají relativně 

dlouhou tradici v životě církve ženy jako katechetky. Dalším posláním, které je již 

institucionalizováno, jsou pastorační asistentky. Opatrná připomíná, že dle 
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německého teologa Otto Hermanna Pesche, vznikla funkce ženy jako pastorační 

asistentky, nejdříve samozřejmě mužská, díky „náhodné nouzové situaci“. Touto 

náhodnou situací myslí situaci, kdy bylo mnoho absolventů teologické fakulty, ale 

většina se nenechala vysvětit. Čas ale ukázal, že je možné a vhodné touto službou 

pověřovat i ženy, protože tato činnost, ať již pro muže či pro ženy, je velmi 

variabilní. Vždy záleží hlavně na osobnosti asistenta či asistentky a na osobnosti 

toho, komu je pomáháno. Pastorační práce zahrnuje katecheze, duchovní rozhovory, 

vyučování náboženství, přípravy na přijetí svátostí, ale také i práci v kanceláři a 

vedení účetnictví. Pod termínem pastorační asistentka si mnohdy, dle Opatrné 

můžeme představit i farní hospodyni, stavebního technika a služebního řidiče. Zcela 

specifická pastorační činnost je práce pastorační asistentky v nemocnici či ve 

věznici.
234

 Opatrná se zabývá také liturgií a postavení ženy v ní. „Liturgická služba 

ženy v církvi, stejně jako muže laika, souvisí s termínem Boží lid a s postavením 

laika ve slavení liturgie obecně.“
235

 Opatrná připomíná současné druhy liturgické 

služby laiků a také to, že vedle služby celého liturgického shromáždění existují 

služby zvláštních služebníků. Do těchto služeb se řadí služby jako ministrování, 

čtení textů Písma a přímluv, podávání sv. přijímání, vedení bohoslužby slova vč. 

promluvy či vedení zpěvu.
236

 

 

9.4. SPIRITUALITA ŽENY Z POHLEDU ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE 

Josef Hes se ve své krátké publikaci Mars a Venuše v kostele zabývá tématikou 

podobnosti a rozdílnosti ženy a muže s ohledem na jejich rozdílné dary a spiritualitu 

z pohledu laika, ze zkušeností jáhna a ze svého vlastního manželství. Vychází  

z předpokladu, že žena potřebuje především společenství lidí, kteří prožívají svou 

víru, společenství, ve kterém může mít své uplatnění a má jasně danou roli. Muž 

potřebuje dosahovat cíle, žena potřebuje na duchovní život vymezit čas. Žena hledá 

v Bohu to, co očekává v ideálním muži – oporu, jistotu a bezpodmínečné přijetí i  

s chybami a omezeními. Autor upozorňuje, jak důležité je si uvědomovat rozdíly 

mezi ženami a muži, protože je třeba citlivě vnímat, že to, co imponuje ženám, 
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naprosto nemusí oslovovat muže, dokonce jim to může být nepříjemné. A naopak, 

nechá-li se žena vmanipulovat do pozice muže (z hlediska mužského kritéria víry), 

začne se velice snadno cítit unavena a nepochopena ve svém vlastním lidství – 

ženství.
237

 

 

Dalším teologem, který se zabýval otázkou ženské spirituality, tentokráte více  

z teologického pohledu, byl italský kardinál Carlo Maria Martini v knize Žena 

svého lidu. Tato publikace je směřována především pro ženy, řeholní sestry, jako 

biblické excercicie zaměřené na postavu Panny Marie, ale i ženy-neřeholnice 

mohou v této knize najít mnoho důležitého týkající se jejich spirituality. Jak říká v 

úvodu, první velkou badatelkou a průvodkyní v tajemství ženství je přirozeně 

Maria. Ona nás učí, jak důležité je být a žít, ne říkat a opakovat slova. To je tedy 

základní poslání ženy-být sama sebou, a tím dokazovat prvenství bytí nad činností, 

Slova nad slovy.
238

 

 

Dále v textu se zabývá darem syntézy, který je, dle Martiniho, darem typicky 

ženským. Biblickou podporu pro toto tvrzení nachází v příběhu o svatbě v Káně 

Galilejské, kde svatebčanům došlo víno. Všichni mají svou práci, které se plně 

věnují, pouze Maria vidí celek, má „rychlý pohled“ a chápe, co podstatného se děje 

a co důležitého chybí. Dar syntézy je typicky ženský. Je to umění vidět ústřední bod 

srdcem a nikoli rozumovou úvahou nebo bezprostřední a přesnou analýzou všech 

prvků. Podle Martiniho by po tomto zázračném kontemplativním daru syntézy měla 

toužit každá žena a hlavně každá řeholnice. Nejedná se o odbornost nebo šikovnost 

v té či oné činnosti, ani o specializaci lidských schopností, ale o schopnost vnímat 

celek a zachovat jeho smysl. Těžko to lze vyjádřit, ale jde o důležitou, ba nezbytnou 

věc pro život církve. Zahrnuje v sobě dar vládnutí, účinnosti, pozorného plánování, 

je to dar „Petrův“, který je základem chodu těla církve. Dar kontemplace je však 
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jemnější, nedefinovatelnější a dává celé církvi jednotu, chuť a soudržnost, to je dar 

Mariin.
239

 

 

Martini popisuje Mariino charisma jako pohled útěchy na celé tělo církve, kterým 

obrací pozornost na všechna bolavá místa v církvi. Tato místa je třeba umět 

pojmenovat a upozornit ty, kteří za ně mají zodpovědnost, či ty, kdo mají 

zasáhnout, aby plnili svou povinnost. V Káni sice Maria neobstarala svatebčanům 

chybějící víno, ale jeho nedostatek vynáší na světlo, oznamuje a svěřuje vše 

Ježíšovi, který zasahuje.
240

 

 

Na větu „Už nemají víno,“ navazuje také Benedikt XVI. v jedné ze svých promluv, 

kdy upozorňuje, že Maria jen naznačila Ježíšovi, že došlo víno a potom se jen 

vydala za služebníky, aby je pobídla: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (srov. Jan 

2,1-5). „Toto mateřské zprostředkování přineslo „dobré víno“, předzvěst nové 

smlouvy mezi Boží všemohoucností a lidským srdcem, jež je chudé, avšak 

ochotné.“
241

 Papež radí ženám, kterým byla tato promluva určena, aby přijaly Marii 

jako svou přímluvkyni u Pána. Aby ji přijaly tak, jak ji známe ze svatby v Káně. 

Marie je zde popisována jako dobrotivá žena, která je plná mateřské starostlivosti a 

odvahy. Je to žena, která si všímá potřeb druhých a ve snaze jim pomoci tyto 

potřeby předkládá Pánu. Dle Benedikta XVI. u ní můžeme všichni, ženy stejně jako 

muži, opět nalézt klid a vnitřní důvěru, která nám dává vědomí Božího požehnání a 

vytrvalost v životních zápasech.
242

 Martiniho a Benediktovo pojetí Marie v tomto 

textu je lehce odlišné. Zatímco Martini vidí Marii jako tu, která vidí celek a vnímá 

to, co na svatbě chybí, Benedikt se zaměřuje na Marii spíše jako na matku, která je 

starostlivá a všímá si potřeb druhých. Oba výklady vnímají společně Marii jako tu, 

která se stará o blaho ostatních. 
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Maria jako královna představuje ženu, která dospěla k plnému sebeuskutečnění až 

na vrchol poslání každé ženy ve společnosti a v dějinách. Považujeme-li ji tedy za 

královnu, můžeme pochopit, že i každá další žena je povolána, aby se vydala 

stejnou cestou. Z tohoto důvodu je důležité vystihnout některé aspekty Mariina 

kralování, jak nám je naznačují liturgické texty. Martini se nezabývá jen postavou 

Marie, ale i dalších žen, které nacházíme v Novém zákoně.
243

 Jako další příklad je 

nám Martinim představena postava Alžběty a jejího setkání s Marií. Čtení v  Lk 1, 

39-47 ukazuje, že Maria je královnou komunikace a přijetí. Martini popisuje 

tajemství navštívení Alžběty jako tajemstvím opravdové vzájemné komunikace 

dvou žen různého věku, prostředí a charakteristik. Alžběta dle evangelijního 

vyprávění žila po několik měsíců v částečné osamělosti, ale Martini upozorňuje, že 

osamělost Mariina musela být ještě mnohem větší. To snad byl jeden z důvodů, 

proč Maria opouštěla domov „ve spěchu“. Potřebovala se ve svém stavu setkat  

s někým, kdo by jí porozuměl. Vytušila, že Alžběta je ta pravá, která jí pochopí. 

Maria se vydává na cestu ne pouze proto, aby pomohla své příbuzné, ale také proto, 

že byla ochotná, aby se jí dostalo pomoci.
244

 

 

K daru syntézy, o němž jsem psala výše, se Martini vrací i rozebráním biblického 

příběhu sester Marty a Marie, který nalezneme v Lukášovi 10, 38-42.  Marta je 

zjevně paní domu, protože je označena za ženu, do jejíhož domu jde Ježíš se svými 

učedníky. Jako paní domu má tedy odpovědnost za celou domácnost. Proto Martini 

chápe Martiny důvody, kdy se snaží hosta poctít a udělat vše proto, aby mu nic 

nechybělo. Jako paní domu ale Marta ve skutečnosti rozvíjí to, co Martini označuje 

jako mužský ideál výkonnosti. Martě nejvíce záleží, aby se návštěva podařila ve 

všech směrech.
245

 Také Jo Croissant si všímá, že Marta je plná úzkosti, aby ukázala, 

že si je vědoma vzácné příležitosti, které se jí dostalo, když má na návštěvě Ježíše. 

Ale zcela ztrácí ze zřetele hlavní cíl, tedy poctít hosta, a vidíme, jak proto dochází 

ke směšnému převrácení rolí. Marta měla na srdci patriarchální ideál hebrejského 

pohostinství a chce poctít Ježíše, ale místo toho mu dokonce činí výtku
246

 a nakonec 
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sama zaujala místo hosta a poroučí mu, jako by na ní byl závislý: „Řekni jí přece, ať 

mi pomůže!“ Svou rozumnou a přísnou touhou po výkonnosti se dostává do situace, 

kdy převrátila smysl věcí, a Ježíši už vůbec nerozuměla. V průběhu dvou až tří 

hodin už nebyla schopna vidět pravdu. Mužský ideál zdaru ji zbavil postřehu, 

ženského smyslu pro syntézu, který Panně Marii umožňuje vystihnout situaci 

během hostiny v Káně.
247

 

 

Druhou postavou v příběhu je Marie, mladší sestra, která by měla pomáhat Martě  

v domácnosti. Místo toho si ale Marie sedla si k Ježíšovým nohám a poslouchala 

jeho slova. To dle Martiniho znamená, že Ježíše poctila jako mistra a dokonale tak 

pochopila jeho úmysl. On přichází na svět jako učitel, a ona ho tak také poslouchá. 

Marie tedy pochopila situaci, ví, co je důležité, a vystihla to darem syntézy, který 

měla Panna Maria v Káni. To je tedy dle Martiniho typickým a důležitým darem, 

který mívají hlavně ženy. Vidět situaci a pochopit, co je důležité.
248

 

 

Také Drápal popisuje, že tehdy nebývalo zvykem, aby rabíni diskutovali se ženami. 

Proto spíše Marty postoj je vyjádřením toho, co Židé tehdejší doby očekávali. 

„Marta se stará o vnější věci, zatímco Marie chce naslouchat Ježíšovi a sedne si  

k Jeho nohám. To byla pozice vyhrazená pro učedníky - o učednicích nějakého 

rabína se tehdy nikomu nezdálo ani ve snu.“
249

 Je tedy pro nezaujatého 

pozorovatele té doby značně překvapivé, že když si Marie sedne k Ježíšovi, aby 

poslouchala jeho učení, on jí chválí a dává za příklad, místo aby jí odkázal na místo, 

které jí v té době náleželo.  

 

Jak tedy výše zmínění autoři, resp. katolická církev v současnosti chápe spiritualitu 

ženy? Autoři se shodují, že žena má své specifické dary a svou spiritualitu, kterou 

prožívá jinak, než muž. Dle Hese žena pro projevení své spirituality a víry potřebuje 

společenství, ve kterém by se uplatnila. Na to navazuje Martini, který ženám přeje 
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  Srov. Martini C., M.: Žena svého lidu. s. 53-57 
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stejné dary, které měly některé biblické ženy, a to především dar syntézy, tedy vidět 

celek, ale zachovávat jeho původní smysl, dále pak dobrotivost, starostlivost, 

pochopení a péči o blaho druhých. Toto chápání ženské spirituality se nijak 

nevylučuje s oficiálním chápáním ženy v katolické církvi, pouze papežové první 

poloviny dvacátého století viděli nejlepší uplatnění pro ženu s těmito dary doma, 

kde svou dobrotivost, starostlivost a péči měla věnovat svému muži a výchově dětí. 

Dnes již v církvi převládá názor, že tyto ženské dary a specifické vlastnosti ženské 

spirituality jsou potřeba také v každodenním životě církve. 

 

9.5. PROŽÍVÁ MODERNÍ ŽENA V KATOLICKÉ CÍRKVI KRIZI 

IDENTITY? 

Někteří autoři se shodují, že současná žena trpí krizí identity. Joseph Ratzinger vidí 

možný vznik krize v tom, že mateřství a panenství, dvě vysoké hodnoty, podle 

kterých žena uskutečňuje své nejvyšší křesťanské povolání, se staly hodnotami, 

které dnes nejsou aktuální, žádoucí a převládající. Žena se stává tvůrčí v tom slova 

smyslu, že předává dále život. Společnost ženu přesvědčuje, že se musí osvobodit a 

emancipovat od požadavků, které na ní církev vyžaduje, takže je vlastně žena 

nucena přivlastňovat si typicky mužské rysy.
250

 

 

Papež František se k tématu krize identity vyjádřil v textu Evangelii gaudium, když 

napsal, že pozoruje dnes u mnoha pastoračních pracovníků přehnanou starost o 

osobní prostor autonomie a relaxace. Dle papeže to poté vede k prožívání vlastního 

životního poslání jakožto pouhého přívěsku, který jako by nebyl součástí vlastní 

identity. Zároveň si všímá, že v současné době je zaměňován duchovní život za 

určité náboženské momenty, které sice nabízejí povznesení, ale neposilují setkávání 

s druhými, nasazení ve světě a nadšení pro evangelizaci. Proto lze u mnoha 

pastoračních pracovníků, kteří se věnují evangelizaci, zaznamenat jakýsi 
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individualistický akcent, krizi identity a pokles nadšení. A to jsou tři nešvary, které 

se vzájemně živí.
251

 

 

Také Miroslav Zedníček k tomu říká, že současná žena se ocitá v krizi v prožívání 

vlastní identity, protože mizí obraz ženy jako mužovy služebné, hospodyně, 

roditelky dětí a předmětu mužova odreagování, aniž by při tom byla dotazována na 

názor, a je tedy třeba, aby si našla identitu novou.
252

 Podobně Jo Croissant říká, že 

lidstvo naléhavě potřebuje, aby žena našla svou identitu a své místo v Božím plánu, 

protože potom si ho najde i muž, a tak budou moci společně pracovat na příchodu 

Božího království. Protože pokud se tak nestane, může se stát, že žena převezme 

mužský styl života na úkor vlastní ženskosti a tím ztratí své charakteristické črty. 

Stabilita světa, která byla narušena hříchem ženy, se napraví jen tehdy, když žena 

znovu nalezne svou identitu. A poté, co jí nalezne, musí přijít na pomoc muži, aby 

on nalezl tu svou a mohl se stát tím, kým se má stát.
253

 

 

Markéta Koronthályová píše, že se může zdát, že člověk v průběhu staletí ztratil své 

obrysy. Nyní má před sebou nový úkol, kdy musí svou identitu znovu hledat. 

Biologické rozdíly a tím pádem i rozdíly v psychice mezi mužem a ženou nechává 

autorka stranou a jen upozorňuje, že při znovuhledání své identity musíme tuto 

různost obdarování přijmout a uvědomit si, co ženám umožňuje. Dle autorky mají 

ženy schopnost empatie a vcítění a jsou tím pádem ve společenství nositelkami a 

tvůrkyněmi vztahů. Dosavadní civilizace, která dle Koronthályové byla formovaná 

především muži, se zaměřovala hlavně na racionální a měřitelné skutečnosti, na 

výkon a na kvalitu. Ženský přístup dle autorky akcentuje spíš vztahovost, odpověď, 

reakci, porozumění a sdílení.
254

 Možná tedy právě proto církevní dokumenty 

poslední doby vyzývají ženy, aby svými obdarováními přispěly výrazněji  

k vytváření nové civilizace či kultury lásky v protikladu k civilizaci či kultuře 
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smrti.
255

 Podstatným znakem této kultury lásky je především ochota dávat, což by 

měl být kontrast k principu egoistické společnosti, která je vedená touhou po 

vlastnění. Dle Koronthályové spiritualita úzce souvisí s identitou ženy. Pro autorku 

tedy není náhoda, že se ženy uplatňují nejvíce v těch povoláních, která v sobě 

obsahují péči, jako je např. výchova a zdravotnictví. Není to jen proto, že jsou to 

povolání předem označená jako "ženská", ale proto, že péče je ženám vlastní, a 

proto je jim v těchto zaměstnáních dobře.
256

 

 

9.6. SHRNUTÍ 

Tato kapitola se týkala ženské identity, jak jí chápe římskokatolická církev, jak se 

toto téma objevuje v dokumentech církve a také jaké specifické dary, vlohy a 

charismata žena v církvi má. Jak bylo ukázáno v odstavcích týkajících se církevních 

dokumentů, když církevní autority píší o identitě ženy, vždy zdůrazňují rozdílnost 

pohlaví, která je ale dobrá a Bohem při stvoření chtěná. Když se hovoří o identitě 

ženy, nelze vynechat téma mateřství. Pro většinu církevních autorit a odborníků, 

které jsem ve své práci zmiňovala, je ženina identita nejvíce ovlivněna právě 

mateřstvím. Vlastnosti, které jsou vlastní spíše ženám (dobrotivost, starostlivost, 

péče o druhé…), ženám církev v průběhu dvacátého století připisovala bez výjimky, 

pouze se v průběhu století lišil názor, jak s těmito vlastnostmi zacházet. Měnil se 

názor, že žena, jako ochránkyně rodinného krbu, víry a rodiny obecně je vyloučena 

z pracovního (a mnohdy i společenského) života, a naopak se nyní církev snaží o 

hlubší a silnější spolupráci ženy a muže jak v římskokatolické církvi, tak i obecně 

ve společnosti. 
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  např. Evangelium vitae, IV. 99: Jejich úkolem (ženy; pozn. MK) je rozvinout tzv. "nový 

feminismus", který by byl schopen rozpoznat a vyjádřit opravdovou podstatu ženství ve všech 

projevech života společnosti a odmítnout zároveň pokusy napodobit příklady "kultury v převaze 

mužské", aby tak byla skutečně odstraněna jakákoliv diskriminace, násilí a zneužívání. 
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10. ZÁVĚR  

Když jsem se původně rozmýšlela nad tématem mé práce, chtěla jsem psát o tom, 

jaké možnosti má současná žena, která se chce aktivně účastnit na životě a 

fungování katolické církve. K tomu jsem ale potřebovala poznat, jaký postoj k ženě 

vlastně církev má a jaký ho měla dříve. Při čtení literatury mi vykrystalizoval nový 

a vlastně mnohem zajímavější cíl, a to jak se postavení ženy v novodobých dějinách 

církve změnilo. Proto jsem se zaměřila na postavení ženy v církvi a ve společnosti 

ve dvacátém století. Jaký je tedy závěr mé práce? Cílem mé práce bylo ukázat 

proměnu společnosti a hlavně katolické církve v průběhu dvacátého století, ale i 

představení názorů dřívějších, a ukázat na významnost II. vatikánského koncilu  

s ohledem na vnímání ženy v církvi. Díky představení názorů papežů z první 

poloviny dvacátého století, které se promítly do oficiálních dokumentů katolické 

církve, jsem mohla dobře ukázat, jak moc se církev proměnila ve svém nazírání na 

ženy díky učení II. vatikánského koncilu. První kapitoly se zabývaly situací žen  

v 1. polovině dvacátého století jak ve společnosti, tak v církvi, protože zásadní 

změny té doby (první světová válka, vznik feministických proudů, boj za volební 

práva atd.) právě nejvíce ovlivnily chápání ženy a její postavení. To, jaký skok 

v chápání ženy v církvi nastal, můžeme vidět při porovnání kodexů kanonického 

práva z roku 1917 a 1983. Dokumenty druhého vatikánského koncilu 

zrovnoprávňují (téměř) ve všech oblastech muže a ženu, což je od dřívějších názorů 

veliký posun. V pastorální konstituci GS koncil reaguje na proměnu světa a 

společnosti, kde konstatuje, že ženy působí již téměř ve všech oblastech života 

církve a společnosti. Proto je třeba ženám na celém světě umožnit, aby naplno 

převzaly svoji roli ve shodě s jim vlastními a přirozenými vlohami. 

 

Papežem, který se tématikou postavení ženy v církvi ve dvacátém století nejvíce 

zabýval, byl bezpochyby Jan Pavel II. Napsal mnoho dokumentů, ve kterých trvá na 

rovných právech muže a ženy, dokonce se ženám omluvil za všechna příkoří, která 

v dějinách církve musely vytrpět. Benedikt XVI. navazuje na předchozí pontifikát a 

smýšlení papeže Jana Pavla II., když i on se zabývá rovným postavením ženy a 

muže. Na rozdíl od Jana Pavla II. se ale spíše zabývá postavením ženy ve 

společnosti a ohrazuje se proti kulturám, kde jsou ženám odepírána základní lidská 
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práva a kde je žena diskriminována jen proto, že je ženou. František se věnuje této 

otázce také. Ve svých promluvách připomíná, jak důležité byly ženy pro Ježíše, pro 

prvotní církev a také pro církev dnešních dní. A dále trvá na tom, že žena je 

nezbytná všude tam, kde se dělají důležitá rozhodnutí, ať už se jedná o kruhy 

církevní či politické. Dle jeho slov (viz. kapitola 7.2) se dá očekávat, že se církev 

zaměří na hlubší propracování teologie ženy a na postavení ženy v církvi a ve 

společnosti obecně. 

 

Závěrečné kapitolky se zabývaly interpretací biblických výroků o ženách. Vybrala 

jsem jen několik příkladů, které měly ilustrovat, jak rozdílně se dá Písmo vykládat a 

tedy jak je nezbytné číst jej v dobovém a tematickém kontextu. Na Bibli, jako 

základ křesťanské nauky, odkazují všechny dokumenty, které jsem v práci citovala 

či zmínila. Pro ilustraci nyní uvedu jen malý příklad, ve kterých dokumentech se 

objevily odkazy na verše, které jsem rozebírala v osmé kapitole. Nejčastěji se 

objevují odkazy na listy sv. Pavla, které posílal do Korintu. V konstituci LG se na 

tento list odkazuje koncil 49x, v GS 15x. V Redemptoris mater se Jan Pavel II. na 

tento list obrací devětkrát, stejně tak v listu Mulieris dignitatem. V Listu biskupům 

katolické církve o spolupráci mužů a žen ve světě najdeme odkaz na Kor 11,2, který 

nám má objasnit, v jakém smyslu staré vyprávění příběhu o stvoření k obrazu 

Božímu chápe postavení ženy v manželství a její bytí „pro druhého“. Stejně často se 

autoři dokumentů odkazovali právě na příběh o stvoření světa, kde člověk byl 

stvořen – „k Božímu obrazu a podobě“ (srov. Gn 1,26, 27) a k verši „není dobré, 

aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou“ (Gn 2,18). Odkaz na tento 

verš najdeme v úvodu encykliky Pacem in terris, pětkrát v dokumentu GS a ve 

všech dokumentech Jana Pavla II., které jsem v práci citovala. 

 

To, že vzrostl počet činností, na nichž se dnes můžou ženy v církvi fakticky podílet, 

je zcela zřejmé. Přesto mě ale překvapil fakt, že od II. vatikánského koncilu se 

názor církve na ženu nijak výrazně neposunul a nezměnil. Téma ženy v církvi je dle 

literatury stále častým tématem v církevních kruzích, ale všechny oficiální autority 

stále více či méně odkazují na učení II. vatikánského koncilu. Přesto se ale najde 

mnoho témat, která jsou pro většinovou společnost kontroverzní a na kterých se  
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s katolickou církevní naukou nemohou dohodnout. Pro příklad uvádím papežskou 

encykliku Humanae vitae, která v novém, pokoncilním vývoji, potvrdila 

konzervativní linii v otázkách sexuální morálky. Další problematické body pro 

římskokatolickou církev jsou sporné otázky jako např. celibát, rozvody, kněžské 

svěcení žen atp. 

 

Proměna katolické církve ve dvacátém století je patrná ve všech sférách. Žena se 

nyní může a musí aktivně zapojovat do každodenní činnosti církve. Jak jsem psala 

v deváté kapitole, současný stav v katolické církvi je tedy následující. Ženám není 

přístupné svátostné svěcení, ale je mnoho dalších možností, které byly před sto lety 

nemyslitelné. Žena se dnes může v církvi uplatňovat mnohými způsoby, nejčastěji 

je pastorační asistentkou, zpívá na kůru či pomáhá při liturgii. Ženy mohou 

provádět katecheze, vést duchovní rozhovory, vyučovat náboženství, připravovat na 

přijetí svátostí, ale i pracovat v kanceláři či starat se o vedení účetnictví. Je tedy 

mnoho způsobů, jak mohou ženy naplnit svůj život službou v církvi, aniž by musely 

vstupovat do řeholních řádů. V této práci jsem se snažila ukázat, že učení 

římskokatolické církve se v průběhu 20. století dostalo výrazného posunu. Změnil 

se pohled na ženu, její možnosti a uplatnění v církvi a ve světě, stejně tak i 

zrovnoprávnění s muži. Přesto si ale církev zachovala důraz na tradiční chápání 

rozdílnosti pohlaví v oblasti biologické, psychologické, stejně tak jako i spirituální. 

Tuto rozdílnost ale nyní chápe jako obohacující a vzájemně se doplňující. V práci 

jsem se hlouběji nezabývala otázkou svěcení, protože tento pohled se zatím v církvi 

nezměnil a definitivně to za římskokatolickou církev potvrdil Jan Pavel II. Přesto 

jsem se ale tohoto tématu alespoň okrajově musela dotknout, protože je to téma 

problematické a stále znovu se objevující. Je ale zajímavé, že tento dokument 

(Ordinatio sacerdotalis) „vyvolal i jinou diskusi než jen ohledně možnosti svěcení 

žen; je to trvalá diskuse ohledně závaznosti papežských dokumentů.“
257

 Dle mého 

dosavadního výzkumu si dovolím tvrdit, že se v blízké době jistě nedočkáme 

vysvěcení první ženy na kněze, přesto se ale může zdát, že to reálné je. Když se 

podíváme, jakým vývojem římskokatolická církev prošla ve dvacátém století, od 

ženy - vždy potenciální svůdkyně, pro kterou se hodí být jen v domácnosti, kde se 
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stará o manžela a děti, jejíž emancipační snahy byly považovány za bludné učení - 

po ženu rovnoprávnou muži v životě i v církvi, je možné, že nastane další výrazná 

změna v oficiálním církevním učení.   
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